AirKey
Jednoducho smart

AirKey. Jednoducho smart
Pri AirKey sa smartfón premieňa na kľúč. To zvyšuje vašu
bezpečnosť, vašu flexibilitu a dáva vám úplnú kontrolu nad
vašimi dverami. Čo k tomu potrebujete? Cylindrickú vložku
AirKey, smartfón a internet.

Top funkcie AirKey

››Odosielanie kľúča cez internet
››Bezplatná aplikácia a online správa
››Pre malé až komplexné
uzamykacie systémy
››Maximálna bezpečnosť dát

Tak dynamický ako
potreby zákazníka
AirKey je elektronický uzamykací systém pre novú mobilnú generáciu
a odpoveď na dynamiku moderných pracovných a súkromných
svetov. Odovzdávanie kľúča cez internet priamo na smartfón pri
zachovávaní najvyšších bezpečnostných štandardov presvedčia
jednoducho.

Georg odosiela kľúč cez
online správu

Šifrované a bezpečné podľa
štandardov online bankingu

Georg je šéfom reklamnej
agentúry. Jeho tím pozostáva
z meniacich sa nezávislých
pracovníkov. S AirKey je
ušetrený únavnej správy kľúčov.

Oprávnenia sú v online správe
vždy uložené šifrovaným
spôsobom. Aplikáciu AirKey
v smartfóne je možné
dodatočne chrániť PIN-om.

Kredity KeyCredit –
časové alebo množstevné kredity
Na výrobu nových kľúčov a na zmenu oprávnení
existujúcich kľúčov potrebujete kredity KeyCredit.

Sofia prijíma kľúč na
svojom smartfóne
Sofia je Georgova nová
nezávislá pracovníčka.
Prostredníctvom Push
notifikácie dostáva kľúč od
agentúry. Požiadavku na
inštaláciu aplikácie AirKey
dostáva prostredníctvom SMS.

Sofia jednoducho nájde
Georgovu agentúru
a odomkne dvere
smartfónom
Vďaka GPS taggingu
cylindrickej vložky Sofia
Georgovu agentúru našla
celkom ľahko. Cylindrická
vložka rozpoznáva váš
smartfón a oprávňuje vás
na otvorenie dverí.

KeyCredits 10, 50, 100 alebo
KeyCredit Unlimited
Na výber sú k dispozícii množstevné kredity –
10, 50 alebo 100 KeyCredits alebo časové kredity –
KeyCredit Unlimited na jeden alebo dva roky.

Aplikácia AirKey
a online správa
Pre iPhone a smartfóny s Androidom
Či už ide o iPhone alebo smartfóny
s Androidom, AirKey vám pri otváraní vašich
dverí dáva na výber.

Send a Key
Jednoducho odošlite kľúč nezávislému
pracovníkovi alebo dovolenkárom
prostredníctvom Push notifikácie. Vrátane
individualizovaného textu.

Geotagging
Smartfón vie, kde sa nachádzajú
komponenty uzamykacieho systému
a prostredníctvom navigačnej aplikácie
ukazuje cestu.

Kancelársky režim
Plno- alebo poloautomatické trvalé
otvorenie pri určitých dverách v určitých
časoch. Automaticky zohľadňuje sviatky,
ako aj letný a zimný čas.

Zdieľanie komponentov
Komponenty uzamykacieho systému
jednoducho prenechajte nájomcom, napr.
v zdieľanej kancelárii, do vlastnej správy.

Multiadministrácia
Spravujte separátne rýchlo a jednoducho
distribuované pobočky firmy
prostredníctvom viacerých správcov.

Bezplatná aplikácia
pre iPhone a Android
Aplikácia AirKey robí zo smartfónu jeden alebo
tiež viacero kľúčov pre rozličné systémy. Vytvára
a aktualizuje iné prístupové médiá a možno ju chrániť
voliteľným PIN kódom.

AirKey má každú situáciu
pevne v rukách
Či už ide o posuvné dvere, archívne kontajnery, schránky
na doručovanie balíkov alebo jednoduché dvere s rúrkovým
rámom v kancelárii, s AirKey máte bezpečnosť pevne vo svojich
rukách.

Cylindrická vložka AirKey
Vďaka svojej modulovej konštrukcii sa
cylindrická vložka dá jednoducho zabudovať
a aj dodatočne prispôsobiť jej dĺžka.

Nástenná čítačka AirKey
Elektronické uzamykacie prvky, ako sú napríklad
posuvné dvere, sa ovládajú prostredníctvom
nástennej čítačky AirKey.

Visiaci zámok
AirKey
Svoje uplatnenie nachádza
pri skriniach, depozitoch
a archívnych kontajneroch so
stacionárnym využitím.

Cylindrická
vložka s páčkou
AirKey
S využitím pri poštových
schránkach alebo skriniach
na spisy kompletizujú
tieto cylindrické vložky váš
uzamykací systém.

Nemáte poruke žiadny smartfón?
V systéme AriKey sa môžu používať aj prívesky na kľúče,
karty alebo kombinované kľúče.

Jedinečné služby EVVA
Služby EVVA sa od roku 1919 orientujú na prospech
zákazníka. Výsledkom sú produkty orientované na trh,
najlepšie poradenstvo a excelentné know-how v oblasti
uzamykacích systémov.

Uzamykacie systémy
od profesionála
Uzamykací systém definuje, kto a kde
má prístup. EVVA nielenže disponuje
komplexným know-how v oblasti
uzamykacích systémov, ale má aj výkonné
uzamykacie systémy.

Mechanika a elektronika
EVVA je jedným z mála výrobcov, ktorý
vyvíja a vyrába elektroniku a mechaniku
vo Viedni a kombinuje ich v uzamykacích
systémoch podľa potrieb zákazníkov po
celom svete.

Najlepšie poradenstvo
EVVA je váš spoľahlivý partner. Či už pri
technických otázkach týkajúcich produktov
EVVA alebo pri otázkach z oblasti plánovania
v projekte – s EVVA môžete rátať.

Inovácia z Rakúska

Spoľahnite sa na rodinnú
firmu, ktorá už 100 rokov
realizuje výskum, vývoj
a výrobu s orientáciou na
riešenia a charakterizuje
ju partnerský prístup
s rešpektom. EVVA –
európsky líder v oblasti
mechanických a elektronických prístupových
systémov!
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