
KIBO Connector
Live driftsstatus og adgangskontrol på alle dine enheder

Med KIBO Connector kan du 
nemt administrere adgang til 
dit område, og samtidig 
overvåge driftsstatus i realtid 
på alle dine enheder via 
computer og smartphone.



Med KIBO Connector kan du nemt overvåge driftstatus på alle dine enheder 

i realtid, og dermed reagere med det samme, hvis der opstår fejl på 

fotoceller, strømforsyning, nødstop, åbningsinput eller andre vitale dele.

KIBO Connector gør det nemt at administerere, hvornår din enhed skal stå 

åben samt at give adgangstilladelser baseret på brugere, tidspunkter m.m. 

Du administrerer og overvåger alle dine enheder i ét enkelt og intuitivt 

system, som du tilgår direkte fra din computer eller via app på iPhone 

eller Smartphone - og du får naturligvis automatisk alarm, hvis der sker en 

hændelse. 

KIBO Connector kan integreres med eksistrende porte, pullerter, 
bomanlæg og døre 

KIBO Connector er kompatibel med både nye og ældre installationer. Der 

skal blot installeres et lille KIBO Connector-modul i enhedens styrekasse, 

hvorefter du med det samme kan overvåge driftsstatus, se GPS-koordinater 

for hver enkelt enhed samt administere adgang. 

Lille modul med stor kraft
Det lille KIBO Connector-modul 
monteres enkelt i enhedens 
styrekasse, og herefter kan du 
administere adgang og overvåge 
enhedens status via computer eller 
app på din smartphone eller iPhone.

KIBO Connector forenkler risikostyring og overvågning af alle dine 
enheder - uanset om du har ét eller flere sites

KIBO Connector



Fremhævede funktionaliteter
Med KIBO Connector kan du nemt kontrollere dine enheder, og samtidig 
overvåge deres aktuelle driftsstatus. Dermed kan du reagere med det 
samme i tilfælde af fejl og skader. 

ÅBN/LUK MED MOBILEN
Kontroller din enhed direkte 
fra app’en på mobilen eller via 
SMS. 

ALARM & NOTIFIKATION
Få alarmer på mobil, mail eller 
SMS. Skræddersy alarmer til 
hver enkelt bruger. 

DRIFTSSTATUS I REALTID
Se aktuel status på fotoceller, 
nødstop, åbningsinput, 
strømforsyning m.m.

INTELLIGENT SERVICE
Baseret på data om enhedens 
brugsmønster, får du 
automatisk besked, 
når det er tid til service.

RAPPORTER & STATISTIK
Få status og rapporter over 
enhedens vitale funktioner i 
realtid.

TIMER 
Planlæg, hvornår din enhed 
skal stå åben, og indstil 
brugerbaseret adgang på 
ugedage, klokkeslæt m.m.

Download KIBO Connector 
Hav det fulde overblik over dine 
enheder lige ved hånden. 
Download KIBO Connector app’en i 
App Store eller i Googe Play. 

KIBO Sikring A/S

Åbne og lukke porte, pullerter, døre m.m.

Give adgang til dit område baseret 

på bruger, skemaer, timer m.m.

Se GPS-koordinater og overvåge 

din enhed 24/7-365

Se status på din enhed i realtid, 

herunder om den er åben/lukket, 

mangler strøm, har blokerede 

fotoceller m.m. 

Modtage notifikationer i tilfælde 

af hændelser baseret på regler, 

brugere m.m. 

Med KIBO Connector app’en kan du nemt:



KIBO Sikring A/S   
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Totalleverandør og 360 graders sikringspartner inden for 
Mekanisk Sikring, Elektronisk Overvågning, Mobilsikring og Service & Beredskab


