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Ajax-turvajärjestelmän 
ja Digioven integraatio
Digioven ja Ajax-turvajärjestelmän integraatio on toteutettu pil-
vessä API-rajapinnan kautta. Integraation myötä toisen järjestel-
män lisääminen jälkikäteen ensin hankittuun järjestelmään on 
helposti toteutettavissa. Esimerkiksi Ajax-turvajärjestelmään voi-
daan lisätä Digiovi-kulunhallinta niin, että tavanomaisten Digio-
vi-asennuksien yhteydessä luodaan yhteys Ajax-järjestelmään. 
Tämän myötä Ajaxin laite on ohjattavissa Digiovi-kulunvalvonnan 
avulla. Ajaxin turvajärjestelmän hubeja ja groupeja voidaan ohja-
ta eri kulkutasojen ja kulkujen mukaan.

Digiovi mahdollistaa Ajax-käyttäjille nykyaikai-
sen pilvipohjaisen kulunvalvonnan käytön. 
Integraation tuomia etuja Ajax-käyttäjälle ovat 
muun muassa:

• kulunvalvonta RFID- ja mobiilitunnisteilla
• vuosikalenteriohjaus
• kulunvalvonnan lukijoiden mukainen ohjaus
• eri hubien ja groupien yhdistäminen kulun-

valvonnan tapahtumiin
• pino-logiikan kattavampi hyödyntäminen
• Ajax-tapahtumien ja Digiovi-tapahtumien 

yhteinen näyttäminen 
• vanhojen lukijoiden ja tunnisteiden hyö-

dyntäminen Ajax-ohjauksissa
• ovien etäohjauttavuus
• API-rajapintojen hyödyntäminen myös 

muissa ohjelmissa.

Integraation myötä kiinteistöistä saadaan ke-
rättyä myös aivan uudenlaista dataa. Järjestel-
mä esimerkiksi tunnistaa, jos tilassa ei ole ke-
tään, jolloin hälytysjärjestelmä saadaan päälle 
joustavasti riippumatta hälytysjärjestelmän 
ajastuksista. Tämä tarkoittaa, että hälytys me-
nee automaattisesti päälle annetuista asetuk-
sista huolimatta, jos tilassa ei havaita liikettä. 
Näin varmistetaan, etteivät tilat ole vartioimat-
ta monia tunteja. 

Integraatio Digioveen helpottaa kokonaisuu-
dessaan hälytysjärjestelmän vuosikalenterin 
poikkeamien ohjauksessa. Lisäksi kulkuoikeuk-
sia voidaan jakaa monipuolisesti joko kerta-
luontoisesti tai jatkuvana oikeutena, ja tiloihin 
pääsy voidaan rajata myös vain tiettyjen hen-
kilöryhmien tunnisteisiin. Digioven ominai-
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suuksien myötä Ajax voi hyödyntää myös kat-
tavasti erilaisia tunnisteita mobiilitunnisteista 
RFID-tunnisteisiin tiloihin kulkemisessa. 

Ajaxin langaton turvajärjestelmä tuo etuja 
myös Digiovi-käyttäjille. Integraation myötä Di-
giovi-järjestelmään on tuotu kattava valikoima 
erilaisia ilmaisimia ja tunnisteita, esimerkiksi 

liike-, ovi- ja lasirikkotunniste sekä vesivuotoil-
maisin. Ajax-turvajärjestelmään voidaan liittää 
myös olemassa olevia langallisia ilmaisimia.

Ajaxin ja Digioven rajapintaa kehitetään edel-
leen, ja uusia entistäkin edistyksellisempiä 
ominaisuuksia on suunnitteilla jatkuvasti.
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