
Fördelar  

 Moln baserad fysisk   
 passagekontroll med full service

 Lätt att installera och att utföra 
 service

 Administrera systemet via en   
 webbläsare

Hur gör jag?

 1. Konfiguration
 Räkna antalet dörrar som skall 
 kopplas in. Lista dem i ett Excel 
 ark eller via vår web. Läs mer 
 här: www.ivitos.com 

 2. Installation
 När du mottagit hårdvaran 
 monterar du och ansluter den 
 till internet.

 3. Skanna QR & Test
 Skanna QR koden som är tryckt 
 på hårdvaran. Konfigureringen s
 startar automatiskt och när den  
 är slutförd utför du test så att  
 allt fungerar enlig specifikation. 

Hur fungerar iVitos?

Alla företag vill fokusera på sin kärnverksamhet och ingen vill investera 
i något som inte förbättrar resultatet eller minskar kostnader. Därför har 
Vitani utvecklat iVitos.
iVitos är ett fullservice, molnbaserad passagessystem, som låter oss och Er 
att erbjuda passagekontroll som en service.
På detta sätt kan du och din kund får fördelarna av ett state of the art  
passagesystem utan att investera i hård eller mjukvara.

Fördelar för din kund

Din kund kan hantera iVitos passersystemet från vilken plats som helst och 
när som helst, då iVitos är webbaserat.
Kunden kan enkelt logga in iVitos från sin mobiltelefon eller surfplatta och 
t.ex. fjärröppna dörrar vid behov.
iVitos är fullt skalbart, eftersom den är baserad på en kraftfull standard inom 
fysisk passagekontroll och dess hård- och dynamiska programvara. Kunden 
kan därför t.ex ansluta så många dörrar som de behöver.
Om behovet endast är en online dörr eller för ett helt företag med 
geografiskt spridda  platser, ger iVitos dem realtids passagekontroll som lätt 
kan hanteras från en webbläsare. Det är alltid möjligt att uppgradera iVitos 
till ett fullständig integrerat säkerhetssystem och därmed uppgradera den 
ursprungliga investeringen.

Med iVitos, kan kunden inte bara få nytta av passagekontroll, men också 
säkra sin verksamhet med video och inbrottsdetektering.

Fullt supporterad och 
Molnbaserad passagekontroll
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