Kompetencia
Komplexné know-how EVVA

Úvod | mnohotvárna kompetencia EVVA

Kompetenčné
univerzum
Kompetencia a know-how u EVVA
nepoznajú limity – tak z hľadiska veľkosti,
ako aj mnohotvárnosti
Inovácia s tradíciou

Mechanická cylindrická vložka s časovou funkciou, elektronický uzamykací
systém, pri ktorom smartphone otvára dvere, elektromotorická cylindrická
vložka, ktorá sa uzamyká automaticky – inovačná sila je zakotvená v DNA
firmy EVVA. A to už takmer sto rokov.

Za nás hovoria referencie

Uzamykacími systémami EVVA už boli vybavené stovky a tisícky
budov. Vo všetkých odvetviach a vo všetkých veľkostiach, pričom
každým dňom pribúdajú ďalšie.

Oduševnenie priekopníkov a bádateľov
EVVA, rovnako ako svetoznámi vynálezcovia, neustále
dokazuje svoju nápaditosť a svoje technické know-how.
Výsledkom sú neustále nové inovatívne mechanické
a elektronické uzamykacie systémy.

Zhromažďovanie
poznatkov od roku 1919

Neustále nové a nové patenty

EVVA skúma, vyvíja a vyrába
bezpečnostnú techniku od roku 1919.
Výsledkom sú vynikajúce produkty,
poznatky, skúsenosti a kompetencia.

Prvý patent EVVA siaha do roku 1937. EVVA ho
získala na svoj cylindrický visiaci zámok. Odvtedy je
EVVA držiteľom 246 patentov a neustále pribúdajú
nové a nové. Posledný patentový úspech: rotačná
brzda pre cylindrické vložky Xesar a AirKey.

Partneri ako vyslanci značky

Naši početní Partneri sú predĺženou rukou EVVA. Sú našimi
najdôležitejšími vyslancami značky, sú najlepšie oboznámení
s našimi produktmi a kompetentní v poradenstve aj realizácii.
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Uzamykacie
systémy
Individuálna a jedinečná a jedna zo
základných kompetencií EVVA
EVVA bola založená v roku 1919. Odvtedy si EVVA robí meno nielen ako tvorca
a výrobca uzamykacích systémov, ale aj ako kompetentný a profesionálny plánovač
uzamykacích systémov. Svedectvo o tom podávajú početné referencie po celom svete.
Vďaka takmer storočným skúsenostiam dodávateľa v oblasti zabezpečenia pozná EVVA
typické požiadavky organizácií na bezpečnosť a plánuje každý uzamykací systém podľa
individuálnych potrieb zákazníkov a používateľov. A nielen to, pretože EVVA má vo
svojom programe aj dva prémiové systémy, ktoré dokážu odzrkadliť aj sebazložitejší
uzamykací systém.

Uzamykací systém | Čo je to?
Uzamykací systém je kombinácia cylindrických vložiek a kľúčov, ktorá dokonale odzrkadľuje
hierarchiu organizácie. Veľmi veľkou výhodou uzamykacieho systému je, že jediným kľúčom
sa môžu uzamykať nielen viaceré dvere, ale aj poštové schránky, výťahy a skrine v budove.
To zjednodušuje organizáciu, odľahčuje zväzok kľúčov a ešte aj šetrí náklady.

Výhody uzamykacieho systému
Jednoduchá organizácia
Iba jediným kľúčom pre viaceré dvere odbremeňujete
Vašu správu kľúčov a zvyšujete komfort pri súčasnom
zachovávaní rovnakej úrovne bezpečnosti.

Jasné hierarchie
Podniková organizácia sa dá dokonale zmapovať
pomocou jedného uzamykacieho systému – šéf uzamyká
všetky dvere, zamestnanci iba vybrané.

Väčšia prehľadnosť
V neposlednom rade sa taktiež zmenšuje zväzok kľúčov,
čím sa tento stáva praktickejším a prehľadnejším.

Vytvorenie uzamykacieho plánu | Ako to funguje?
Plánovaniu uzamykacieho systému predchádzajú otázky týkajúce sa skupín používateľov. Kto kde musí mať
prístup? Keď je tento vzťah miestností a používateľov stanovený, môže sa vytvoriť uzamykací plán. Tri kroky
k uzamykaciemu plánu:
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Definovanie používateľov
Na základe organizácie firmy
sa identifikujú skupiny používateľov.

Určenie miestností
Miestnosti a oblasti sa vyhodnotia podľa špecifických požiadaviek na bezpečnosť.
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Vytvorenie
uzamykacieho plánu
Používatelia, miestnosti a oblasti
sa uvádzajú do súvislostí –
kto kde smie dnu?
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Druhy uzamykacích systémov
Uzamykacie systémy sa vždy orientujú podľa potrieb zákazníkov a používateľov. V organizácii tvoria funkčnú organizačnú schému firmy a dávajú
napr. CEO možnosť uzamykať všetky dvere. V obytných útvaroch stojí
v popredí komfort. Iba jediným kľúčom otvárajú obyvatelia vchodové
dvere domu, spoločné priestory a vlastný byt.

Mechanický
uzamykací systém

Uzamykací systém pre obytnú budovu
Špecialitou uzamykacích systémov pre obytné budovy je,
že viaceré jednotlivé kľúče dokážu uzamykať jednu
centrálnu uzamykaciu cylindrickú vložku (napr. centrálny
prístup alebo spoločné priestory). Jednotlivým kľúčom sa
dajú uzamykať aj garáže a poštové schránky.
Avšak žiadny obyvateľ sa so svojím kľúčom nedostane
do bytu iného obyvateľa. Takisto možno integrovať
uzamknutie pre technikov.

Kombinovaný
uzamykací systém
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Kombinovaný uzamykací systém
Kombinovaný uzamykací systém spája mechaniku a elektroniku v jednej
budove. Vo vonkajšom plášti budovy a všade tam, kde je dôležité
protokolovanie a časovo ohraničený prístup, svoje uplatnenie prednostne
nachádza elektronika, vnútorné dvere sú spravidla vybavené mechanikou.
Kombinovaný kľúč zjednocuje oba bezpečnostné svety.

CEO

Head of
Sales

Head of
Product

Team
members

Uzamykací systém pre firmu
Cieľom uzamykacieho systému pre firmu je odzrkadlenie funkčnej organizačnej schémy
organizácie. So svojimi mechanickými uzamykacími systémami s veľmi vysokými úžitkovými
vlastnosťami dokáže EVVA odzrkadľovať aj extrémne zložité organizačné štruktúry.
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Typy cylindrických
vložiek
Vyvinuté pre potreby trhu a zákazníkov

EVVA je známa tým, že v každom jednotlivom uzamykacom
systéme dokáže ponúknuť množstvo typov cylindrických vložiek.
V mnohých systémoch je to dokonca ďaleko viac než sto.
Či už ide o vyhovenie lokálnym danostiam a bezpečnostným
potrebám trhu alebo nasadenie jediného uzamykacieho
systému od vchodových dverí kancelárskej budovy až po
nábytkové kontajnery na kolieskach. Dôvod je vždy rovnaký:
čo najlepšie vyhovieť potrebám zákazníkov.

Udržateľnosť | zelená kompetencia EVVA

Udržateľnosť
Kompetencia rozvíjaná po generácie

50 %

Clean Production –
znížená spotreba oleja a vody

Clean Production
Pri výrobe výrobkov EVVA sa stále viac znižuje spotreba
oleja a vody. V centrále vo Viedni, ale tiež v iných
výrobných prevádzkach EVVA, neustále stúpa podiel
Clean Production. Nové stroje sa dodatočne starajú
o výrobu šetriacu zdroje tým, že aj teleso mechanickej
cylindrickej vložky sa dá obrábať za sucha – teda bez
pridávania oleja, maziva a vody.

Čistá energia
z vlastných zdrojov

Fotovoltaika
V lete roku 2013 EVVA zavŕšila projekt, ktorý je jej
srdcovou záležitosťou: vlastný fotovoltaický systém na
strechách centrály vo Viedni. Slnečná energia, ktorá sa
získava, je využívaná výlučne na uspokojovanie vlastnej
potreby elektrickej energie. Solárne moduly dodávajú
cca 150 000 kilowatthodín energie za rok. To je približne
toľko ako spotreba elektrického prúdu 40 rodinných
domov ročne. Týmto systémom EVVA pokrýva základné
zaťaženie, čo sa týka vlastnej spotreby energie.

Cylindrická vložka!
Aká veľká je ekologická stopa?

Ekologická stopa
Firme EVVA nestačí, aby sa dbalo na výrobu šetriacu
zdroje len v nej samotnej, chceme tiež vedieť, aká veľká
je ekologická stopa našich výrobkov. Preto sa EVVA
združila s ďalšími členmi odvetvia do pracovnej skupiny
na účely vypracovania EPD, čiže Environmental Product
Declaration. Takto si zelené budovy môžu byť isté, že aj
ich uzamykací systém je celkom určite zelený.

Udržateľnosť –
prax budúcnosti už dnes

Udržateľný výhľad
Udržateľnosť u EVVA spočíva na troch pilieroch:
ekonomika, ekológia, ako aj zamestnanci a sociálne
záležitosti. A vo všetkých troch oblastiach má EVVA ešte
veľa pred sebou. Z pohľadu ekológie spočíva cieľ v úplne
bezolejovej výrobe a vo využívaní fotovoltaických
systémov aj v jej pobočkách. Z pohľadu ekonomiky je
stredobodom pozornosti spokojnosť zákazníkov a v
oblasti zamestnancov a sociálnych záležitostí motivácia
zamestnancov, zdravotná starostlivosť a ochrana detí.
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