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- vanliga frågor och svar

Stay updated -stay safe

Varför behöver vi uppgradera?
Sedan ett par år finns inte produkter tillgängliga för utökning av 
befintligt system, samt från 2025 kommer inte dormakaba leverera 
enheter med stöd för Legic prime längre. 

Kommer mitt system att sluta fungera?
Nej, så länge som det finns ett äldre operativ system där befintlig 
programvara kan användas så kan man programmera och använda 
befintligt system. Dock kan man inte köpa HW och/eller SW från 2025 
för funktion i sitt befintliga system. Systemet går då inte att utöka, 
komplettera eller fungera i ny datamiljö.  

Varför skall dormakaba sluta leverera Legic prime?
Tekniken utvecklades i början på 90 talet, och går inte att anpassa för 
nya funktioner och behov som finns på marknaden idag och kommer 
att lanseras framöver. Det är även viktigt att ett passagesystem hålls 
uppdaterat för bibehållen säkerhet i systemet.  

Varför skall jag välja dormakaba som leverantör framöver, ni ”tvingar” 
ju mig att köpa nya prylar som jag inte själv efterfrågar.
Elektroniska passagesystem bygger på datateknik på liknande sätt 
som smartphone och datorer, och behöver uppdateras för att fungera 
och bibehålla sin säkerhet. De allra flesta av systemen med Legic 
prime teknik kan uppgraderas, d.vs. man skiftar endast ut 
komponenter inte hela systemen. Beroende på vad du har installerat 
så kan det i många fall göras med uppdatering av programvara och 
Firmware, utan att behöva byta ut någon produkt i dörren.  

Hur vet jag om mitt system behöver uppdateras?
Det finns mallar som beskriver vilka enheter som behöver uppdateras, 
kontakta din dormakaba servicestation för att gå igenom ert 
befintliga system.



Vad kostar det att uppdatera mitt system?
Det beror på vilka komponenter ni har idag, din återförsäljare har ett 
kalkylverktyg som kan hjälpa till att beräkna en estimerad kostnad, 
baserat på vad ni har installerat idag.  

Vilka system är det som behöver uppdateras?
De flesta systemen som berörs är sålda under namnet elolegic, men det 
finns även några system med Legic prime som ingår i exos sky eller exos. 

Jag har ju inte haft mitt system så många år, uppdatera/byta ut det 
redan, det är inte riktigt vad jag förväntade mig.
System med Legic prime såldes aktivt under perioden 2000-2012, 
därefter har nyförsäljning varit inriktad på system med annan teknik. Så 
år 2025 när stödet för Legic prime upphör, är det ganska många år sedan 
nyförsäljningen skedde.  

Min verksamhet ser ju inte riktigt ut på samma sätt som när jag köpte 
mitt system, kommer mitt uppdaterade system att fungera annorlunda 
och vara mera anpassat för mina behov idag?
Har er verksamhet ändrats och därmed behoven, så rekommenderar vi 
att ni tillsammans med er återförsäljare och dormakabas representant, 
ser på behoven idag, och därefter diskuterar om uppgradering är rätt 
alternativ, eller om det kan vara ett alternativ att se på någon av 
dormkaba’s andra lösningar för passagesystem. 

Vad finns det för alternativ och nya funktioner jämfört med det jag har?
De senaste åren har funktionerna utvecklats ganska mycket. Många av 
system som levererades på 00-talet, krävde att man går ut till varje dörr, 
för att lägga till eller ta bort användarens behörigheter. I dagens system 
kan man fortfarande programmera på det sättet, men det finns flera nya 
sätt att dela ut behörighet. Ex. 

• CardLink – programmera användarens kort direkt med vilka 
utrymmen det skall fungera i och när. På så sätt fungerar kortet 
direkt i de dörrar som användaren skall ha tillträde i. 

• Wireless – programmera dörrenheterna trådlöst med radiosignal. 
Förändringar i systemet slår igenom direkt. 

• Mobile access – tillträde via mobil telefonen, smart och enkelt. 

Det finns även nya plattformar för programvara, ex. molnlösningar där ni 
administrerar ert system via en app eller ett webgränssnitt där ni alltid 
har senaste uppdateringen av programvaran. Inga uppdateringar av 
programvara, datorer eller server behövs, dormakaba ser till så att 
plattformen alltid är uppdaterad. 
 
Måste allt skiftas samtidigt?
Vid uppgradering av befintligt system, så rekommenderas uppgradering 
att göras stegvis under perioden fram till 31/12-2024. 
• Programvara och programmeringsverktyg
• Uppdatera läsare
• Byta ut användarmedia med endast Legic prime 
• Programmera om systemet
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