Passersystem
— stay updated

Världen förändras håll dig uppdaterad
Förändringarna i världen går fortare än någonsin. Framförallt inom IT och teknik. I 25 år har Legic Prime-tekniken hållit ställningarna och varit ett säkert val på marknaden. En lojal trotjänare som fortfarande
används i många system på marknaden. Nu är det dags för dormakaba att gå vidare och uppgradera till
andra framtidssäkrade alternativ.

Tekniken utvecklades i början på 90 talet och
marknadens behov ser annorlunda ut idag. Att
anpassa nya funktioner för dagen och morgondagens behov är inte längre möjligt. På samma sätt
som annan teknik behöver uppdateras för att hålla
hög säkerhet så är det viktigt att ett passagesystem
hålls uppdaterat för bibehållen säkerhet i systemet.

Nästa generation av dormakaba on-demand
lösningar är under utveckling. Lösningarna baseras
på nästa generations IoT-lösning där end-to-endsäkerhet är nyckeln för Cloud/IoT-applikationer.
Det innebär att från 1/1 2025 kommer dormakaba
passersystem inte längre att använda Legic primeteknik. System med Legic prime kommer inte att
kunna uppdateras, expanderas och det kommer inte
att finnas möjlighet att köpa till komponenter till
det existerande systemet.

Använder du elolegic, terminaler
eller exos sky?
Då är sannolikheten stor att det finns Legic primeteknik i passersystemet. Under 25 år har Legic prime
använts i olika dormakaba passersystem, som
exempelvis elolegic, exos sky, exos samt terminaler
för tidsredovisning.
Kontakta din lokala installatör eller dormakabarepresentant för hjälp med att identifiera om Legic
prime-teknik finns i dina befintliga dormakaba
passersystem.

Legic prime
Legic prime introducerades
som RFID och passermedia i
början på 1990-talet och har
främst använts i Skandinavien
i elolegic och exos med
nyförsäljning under åren
2000-2012.
Nu, 25 år efter introduktionen
av legic prime på marknaden,
börjar det bli tid att fasa ut
den till förmån för nyare,
modernare och säkrare
tekniker.
•

•

Förbättra säkerheten i din befintliga
lösning eller undersök en ny lösning
för framtiden

•

•
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Uppdatera ditt befintliga system
Fortsätt att arbeta i din inarbetade och välkända miljö,
genom att endast uppgradera/byta ut aktuell hård och
mjukvara.
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Har ditt behov förändrats?
Din verksamheten kan ha förändrats över tid och har
idag andra behov än när det befintligt system införskaffades. Ta hjälp av din lokala installatör eller din
dormakaba-representant och skräddarsy ett nytt
system anpassat efter dagens behov.

Från 2013 har det funnits
möjlighet att uppgradera
både hårdvara och
programvara till de nya
funktionerna i evolo
sortimentet.
2015 upphörde support
på programvaror med
stöd endast för legic
prime (Kaba elo manager,
exos 2.x)
År 2018 var sista året som
det tillverkades hårdvara
som var bakåtkompatibel
med elolegic och exos 2.x
system
Från hösten 2020 till 
31 december 2024
kommer utfasning av legic
prime att pågå. Under
denna period måste
system med legic prime
uppgraderas för att
säkerställa funktion efter
januari 2025

OBS! Gäller endast system
med Legic prime. System med
Mifare- teknik berörs inte av
detta.

3

Från bekväma barriärfria
dörrlösningar till säkra
utrymningsvägar, i enhetlig
design. Vårt team av
specialister kan allt om
projektering av dörrmiljöer.
Vi hjälper dig som arkitekt, byggkonsult,
låssmed eller säkerhetskonsult att välja de
bästa lås- och säkerhetsp rodukterna för
dina dörrar. Utifrån dina och dina k unders
behov tar vi fram lösningar som ni behöver
och som lever upp till de tillgänglighets
regler och säkerhetskrav som myndigheter
och försäkringsbolag ställer.
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