
Kort om iVitos  
 
 Tilgængelig alle steder

 Simpel brugerflade

 Ingen investering 

 Fleksiblel uden begrænsninger

Dine fordele med iVitos 
 
 Fuldt serviceret cloud-baseret  
 fysisk adgangskontrol

 Ingen vedligeholdelse af 
 hardware eller software

 Cloudløsningen er altid online 
 og tilgængelig alle steder

 Vi hoster softwaren, opdaterer  
 den og sørger for daglig backup

En fleksibel og fremtidssikret løsning

Alle virksomheder ønsker at sikre deres kerne forretning, men det er kun de 
færreste virksomheder, der ønsker at investere i et system, der ikke direkte 
bidrager til bedre finansielle resultater.
Derfor har Vitani udviklet iVitos.
iVitos er en fuldt serviceret, cloud-baseret adgangskontrolløsning, der gør 
det muligt for os at tilbyde dig fysisk adgangskontrol som en service.

På denne måde får du alle fordelene ved en fleksibel adgangskontrol, helt 
uden at investere i hverken server hardware eller software.
  
Du får en Cloud-baseret og fuldt serviceret adgangskontrol 

Adgangskontrolsystemet iVitos er web-baseret, hvilket betyder at det kan
tilgås alle steder, fra hvilken som helst web-enhed hele døgnet rundt.
Cloudløsningen er tilgængelig alle steder og du kan nemt logge ind i iVitos 
fra en smartphone, tablet eller andre smarte enheder eksternt og låse døre 
op, hvis der er behov for at få adgang til en lokation.

iVitos er fuldt skalerbar, da den er baseret på en kraftfuld standard fysisk 
adgangskontrol hardware og den intelligente software, der kommer med 
den. Derfor kan du sikre det antal døre som du har behov for.

Uanset om dit behov for adgangskontrol er en enkelt dør eller en hel
organisation med flere lokationer spredt geografisk, leverer iVitos det med 
adgangskontrol i realtid, der nemt kan tilgås fra enhver web-enhed. 
Det er altid muligt at opgradere iVitos til et fuldt adgangskontrol
system og på den måde sikre din indledende investering. 
Med iVitos får du ikke kun fordelene fra en fleksibel adgangskontrol men 
også fra videoovervågning og tyverialarm. 

Cloud-baseret adgangskontrol
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