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Våre løsninger er både tids- og kostnadsef-
fektive. Moderne arbeidsrutiner og optimal 
utnyttelse av bygg og lokaler krever fleksible 
systemer for adgangskontroll, som samtidig 
ikke skal begrense arbeidsflyten og heller ikke 
gi høye kostnader for installasjon eller 
vedlikehold. En adgangskontroll skal kunne 
tilpasses til virksomhetens behov, og være en 
del av hverdagen.

En behovstilpasset 
adgangskontroll. 
Skalerbar, smart og sikker 
– for å passe din hverdag.

En behovstilpasset adgangskontroll

Den adgangen som gis skal passe virksom heten, uansett om det gjelder et 
treningslokale som holder åpent døgnet rundt, eller et forskningssenter hvor 
begrenset adgang er av største viktighet. En behovstilpasset adgangskontroll er 
en optimal løsning hvor sikkerhetskravet er utgangs punktet for å finne en løsning 
som passer virksomheten, uansett størrelse og virksomhetsområde.

Med våre løsninger for mindre bedrifter 
har vi tilpasningsbare løsninger hvor 
man enkelt kan håndtere alle 
rettigheter via en app. I kombinasjon 
med å bruke en smart telefon, et kort 
eller en nøkkel brikke som  brukermedium 
innebærer dette at man kan begrense 
eller gi tilgang raskt og smidig.

• Begrense / gi tilgang, sikkert og  enkelt
• Konfigurer og håndter systemet med 

smarttelefonen – ingen spesial-
kunnskaper forutsettes

• Gi begrenset tilgang gjennom en 
tidsprofil

 S
Mindre bedrifter

• Restaurant
• Salong
• Gym
• Foreningslokale



 “Vi ser på kundenes behov fra flere perspektiver. 
I tillegg til å tilby løsninger og produkter ut fra 
kundenes varierende behov og krav, vil vi også at 
de skal være lette å implementere, vedlikeholde 
og håndtere.”

Tore Brænna, Head of Business Development, Electronic Access & Data

Hvem?

Hvor?

Når?

Hvordan?

Uansett hvordan sikkerhetsbehovet ser 
ut eller hvilken type virksomhet de skal 
takle – våre løsninger for mellomstore 
bedrifter er fleksible, enkle å installere 
og bruke. Installasjon, daglig drift og 
oppdateringer kan håndteres direkte av 
kunden, eller en av partnerne våre om 
dette ønskes.

• Enkel og rask montering
• Komfortabel drift og styring
• Brukervennlig
• Skalerbart om behovet endres M

Mellomstore bedrifter

• Kontor
• Legesenter
• Eldrebolig
• Boligbyggerlag

Intuitive funksjoner for smart bruk

Våre adgangskontroller er utformet for å passe alle behov – fra små og 
mellomstore kontor til offentlige plasser med begrensede områder som flyplasser, 
til globale foretak med kontor over hele verden. Både programvaren og 
maskinvaren for adgangskontrollene våre er utformet slik at bruken er intuitiv og 
enkel å håndtere. 



Rett programvare Rett maskinvare Rett brukermedier

En adgangskontroll for store bedrifter 
og industrier håndterer både daglige og 
midlertidige rettigheter for besøkende 
og langvarig kontroll av flyten av 
personer. Våre adgangskontroller kan 
tilby integrasjon i eksisterende IT-
infrastruktur, og tilpasses etter 
virksomhetens behov.

• Støtter flere steder og komplekse 
 organisasjonsstrukturer 

• Integrasjon i eksisterende IT-
infrastruktur

• Modulbasert for behovstilpasset 
adgangskontroll

 L
Store bedrifter

• Industri
• Sykehus
• Reisesenter
• Flyplass

Skalerbar om behovet endres

I perioder kan det stilles høyere krav til adgangskontrollen. Skalerbarheten i 
systemet er en viktig faktor for å få den sikkerheten man etterstreber, både nå 
og senere. Våre maskinvarekomponenter og programvareløsninger er kompatible, 
slik at de enkelt kan integreres i den eksisterende tekniske infrastrukturen samt 
håndteres og utvides ved behov.



exos

EACM

exivoevolo 
smart

evolo
alliance

b-comm 
Workday

jay cloud b-comm 
ERP

Velg brukermedier med smarte  
funksjoner som forenkler hverdagen
Utover kort og nøkkelbrikker finnes smart key med 
chip innebygd i nøkkelhodet, mobile access som gjør 
smarttelefonen din til nøkkelen, og innovative 
TouchGo som gjør hånden din til nøkkelen.

Kompatibilitet for behovstilpassede 
og  fremtidssikrede helhetsløsninger
Med et av markedets bredeste tilbud av 
elektroniske, mekaniske og trådløse 
adgangskontroll komponenter kan vi skape 
behovstilpassede adgangskontroller. De fleste 
enheter er kompatible med alle systemene 
våre, noe som gir en skalerbar helhets løsning.

Programvare til alle typer sikkerhetsbehov
Vi har rett programvare for alt fra enkle løsninger 
uten krav om forkunnskaper, til avanserte 
 program varer, kompatible med de fleste moderne 
systemer for sikkerhet, ERP og innsamling av 
produksjons data. 

Skann QR-koden, eller besøk 
oss på www .  dormakaba . no

Vil du vite mer om hvordan 
adgangskontrollene våre kan gjøre 
din hverdag smartere, mer fleksibel 
og samtidig sikrere?

Sikker programvare og et av 
markedets bredeste sortiment av 
adgangskontrollkomponenter.
dormakaba – et trygt valg 
av adgangskontroll.



dormakaba Sverige AB 
Tlf.: 031-355 20 00  
info.se@dormakaba.com  
www.dormakaba.se

0
0

0
0

0
17

-0
1 

no
 

M
ed

 fo
rb

eh
ol

d 
om

 e
ve

nt
ue

lle
 f

ei
l o

g/
el

le
r e

nd
rin

ge
r


