
evolo smart
Modernt tillträde  
med smartphone  
för det lilla företaget

Säkrare tillträde –
enkelt 
programmerat via 
app



Enkel programmering  
av behörigheter via app 

Nya medarbetare, tillfälligt anställda, personer som 
lämnar företaget eller förlorade nycklar: Det blir 
snabbt svårt och tidskrävande för dig att ha översikt 
och konsekvent säkra ditt företag. Du kanske behöver en 
modern passerlösning för att enkelt hantera dina dörrar.

evolo smart är särskilt lämpat för små företag. Det 
som är så speciellt med vår lösning: Du behöver ingen 
extra hårdvara för att programmera dörr komponenter, 
ändra behörigheter eller radera borttappade användar-
medier. Du kan göra allt detta snabbt och enkelt med 
din smartphone.

Mindre företag som bensin
stationer, kontor, detaljhandels 
och hantverksföretag med upp 
till 50 personer har också behov 
av smarta passerlösningar. 
Med evolo smart erbjuder vi en 
kostnadseffektiv lösning som 
är anpassad för dessa.
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Digital cylinder
Säkerhet och funktionali-
tet. Den digitala cylindern 
kan användas för både 
innerdörrar och ytter-
dörrar och finns i många 
varianter och färger.

02

clever pro
Passar för inner- och 
ytter dörrar. c-lever pro 
har en hög säkerhets-
nivå. Lösningen är 
användar vänlig och 
passar de flesta dörrar.
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clever compact
Avsedd för innerdörrar 
och styr vanligtvis lås 
och cylinder oberoende. 
c-lever compact är lätt 
att installera och kan 
även användas på 
glasdörrar. 

04

Läsare
Oavsett om det är 
inom- eller utomhus är 
läsaren är rätt val för 
automatiska dörrar. Välj 
mellan olika versioner, 
med inbyggd eller extern 
styrenhet.

Dra fördel av dormakabas beprövade evolo 
dörrkomponenter för att säkra dina dörrar. 
Beroende på dina behov finns det olika 
versioner och användarmedier för att ge dig 
den optimala lösningen.

Dörrkomponenterna i evolo är standalone. 
Detta innebär att du inte behöver dra några 
extra kablar. Om du använder konventionella 
låscylindrar kan du byta till evolo smart utan 
större installationsinsatser. Detta innebär 

investeringsskydd för dig eftersom de elektro-
niska dörrkomponenterna kan uppgraderas till 
andra passersystem från  dormakaba vid ett 
senare skede, om så behövs.

Din dormakaba-återförsäljare kan ge dig råd 
om vilka komponenter som är rätt för dig.

Den lilla lösningen  
– enkel och säker

Obs: Enheternas funktioner kan variera beroende på konfiguration och modell.



DörrkomponenterAnvändarmedier

Programmering

Smartphone  
för programmering

Enkel konfiguration via smartphone

Med evolo smart-appen reglerar du vilka  personer som 
ska ha tillträde till din dörr. Ange tids profilen med ett 
tryck. Ta bort förlorade användarmedier med ett svep 
och uppdatera dörrkomponenten. Du kan också läsa 
dörrens status information direkt på din smartphone. 
Bäst av allt: Du behöver inte en internetuppkoppling för 
alla dessa processer eftersom evolo smart körs offline.

För att programmera nya användarmedier skannar du 
QR-koden på kortet eller nyckelbrickan.

För tillgång via smartphone, köp en “digital key” i 
evolo smart app. Användaren, till exempel en ny med-
arbetare, laddar ner appen dormakaba mobile access 
och tar emot den digitala nyckeln från dig elektroniskt.

Funktioner
• För små företag upp till 50 användare
• Tillträde med smartphone, kort eller nyckelbricka
• Smartphone: inget behov av att dela ut fysiska 

 användarmedier
• Snabb och flexibel programmering
• Bekväm radering av förlorade medier
• Snabb och enkel tidsbegränsning av  tillträde
• Säkerhet reglerad via separat programmeringskort 
• Oberoende: evolo smart kör offline

Hantera dina dörrar enkelt: 
Allt du behöver är en smartphone

Programmeringskort

digital 
cylinder

c-lever compact

c-lever pro

compact 
reader



Den smarta lösningen  
för små företag



Auktoriserad återförsäljare

dormakaba Sverige AB 

T: 031-355 20 00
info.se@dormakaba.com
www.dormakaba.se
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Läs mer om 
evolo smart!


