
Kaba exos 9300
Toegangsbeheer  

De voordelen op een rij

Efficiënt organiseren
• Individueel aanpasbaar aan de 

bedrijfsstructuur
• Diverse bevoegdheden centraal 

en/of decentraal beheer
• Volledig schaalbaar systeem
Eenvoudig te gebruiken
• Korte inwerktijd voor medewer-

kers dankzij intuïtieve gebruiker-
sinterfaces

Verhoogde veiligheid
• Overzicht van alle personen, 

media en toegangsrechten
Toewijzing van bevoegdheden op 
basis van rollen
• Eenvoudige weergave, zelfs in 

complexe organisaties
• Duidelijke verantwoordelijkheden 

– centraal en decentraal
• Eenvoudige uitvoering van 

dagelijkse taken, zoals het 
betreden en verlaten van het 
gebouw door personen, organi-
satorische wijzigingen, over-
plaatsingen of tijdelijke bevoegd-
heden

Processen altijd inzichtelijk
• Het systeem registreert alle 

processen
• De toegang tot gegevens kan 

exact conform het privacy- of 
bedrijfsbeleid worden beperkt

Of u nu een toegangsoplossing 
voor een middelgroot bedrijf, een 
onderwijsinstelling of een indus-
triële onderneming nodig heeft: 
met Kaba exos implementeert u 
heel nauwkeurig de veiligheidsei-
sen van uw organisatie. Kaba 
exos biedt u een eenvoudige en 
veilige oplossing voor alle proces-
sen die te maken hebben met 
toegang – ook als u meerdere 
locaties, veel afdelingen en een 
groot aantal gebruikers heeft. 

Toegangsrechten goed georgani-
seerd 
Naarmate uw bedrijf groeit, 
worden de uitdagingen die u het 
hoofd moet bieden, steeds 
groter. Want hoe meer medewer-
kers, afdelingen en locaties uw 
bedrijf telt, des te diverser 
worden de eisen. Denk aan een 
medewerker die van afdeling 
wisselt of een organisatie-een-
heid die naar een ander gebouw 
verhuist. Andere voorbeelden zijn 
een externe dienstverlener die 

een week op locatie werkzaam is 
of een gast die enkele uren vrije 
toegang tot een vergaderruimte 
moet hebben. Met Kaba exos 
9300 heeft u op eenvoudige wijze 
volledige controle over alle 
toegangsrechten. 

Voor elk doel de juiste doorgang
Met Kaba exos voert u alle taken 
centraal en overzichtelijk uit. 
Hierbij is het niet van belang hoe 
de technische uitvoering van uw 
doorgangen er precies uitziet. 
Want in het systeem kunt u zelfs 
complexe deursituaties eenvou-
dig weergeven. Op deze manier 
hoeft u zich geen zorgen te 
maken over nieuwe eisen: die 
worden gewoon onderdeel van 
uw integrale toegangsoplossing.
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Functiekenmerken

Uitgebreide toegangsoplossing
• Van eenvoudige doorgangen tot complexe deurbedieningen
• PIN- en biometrische verificatie 
• Sluizen met gewichtsvergelijking 
• Kast- of liftbedieningen
• Toegang op basis van het ‘vier-ogen-principe’

Efficiënt toegangsbeheer
• Eenvoudige toewijzing van toegangsrechten
• Op rollen gebaseerde toegangsbevoegdheden bij taakwisselingen en 

organisatorische wijzigingen 
• Geïntegreerde processtappen
• Wijzigingen direct actief (online)
• Toegangsrechten met geldigheid vanaf een bepaalde datum, bijv. bij 

toevoeging van een nieuwe locatie 
• Toegangsrechten voor een bepaalde periode
• Virtuele functietest voor toegangsrechten voor doorgangen

Beheer van doorgangen
• Uitgebreid periferieportfolio van dormakaba voor diverse deurconfi-

guraties
• Uitgebreid deurbeheer en talloze bewakingsfuncties

Integrale oplossing
• Centraal overzicht van alle toegangscomponenten:  

online, standalone, mechanisch¹
• Combinatie van badges, smartkeys, Mobile Access1, biometrie, code 

of voertuigkentekens

Inzichtelijkheid
• Opslag van alle toegangs- en veiligheidsrelevante gebeurtenissen 
• Opslag van bewijzen zoals ondertekende veiligheidsinstructies of 

uitgiftedocumenten
• Flexibele filters en analysemogelijkheden

1 Aanvullende licenties vereist

Opmerking: De daadwerkelijk beschikbare functionaliteit van het product is afhan-
kelijk van het systeem waarin het wordt gebruikt.

Technische gegevens

Uitbreidingsmogelijkheden
Het systeem biedt onbeperkte 
uitbreidingsmogelijkheden. Dit 
geldt met name voor het aantal 
personen, ruimtes, zones, tijdzones 
en toegangsprofielen.

Architectuur
• Clientserver
• Web Client
• Multi-user
• Multi-language 

Normen
• EN 60839-11-1 

Meer informatie en bestelgegevens vindt u in de 
desbetreffende catalogi of systeembeschrijvin-
gen van dormakaba. 


