
Instalace kódovací stanice 

 

Místně instalovatelná aplikace nabízí v porovnání se zásuvným modulem pro prohlížeč 

využívajícím prostředí Java tu výhodu, že je kompatibilní s aktuálními prohlížeči a že 

kódovací stanice může být používána k aktualizaci uzamykacích komponent a médií i po 

odhlášení v online správě systému AirKey či zavření prohlížeče. 

Komunikaci mezi online správou systému AirKey a místní aplikací kódovací stanice 

podporují tyto prohlížeče: Chrome, Firefox, Internet Explorer a Edge. 

Stažení a spuštění aplikace kódovací stanice závisí na prohlížeči a operačním systému. 

Zobrazení ve vašem prohlížeči se může lišit od zobrazení zde (prohlížeč Firefox). 

 

Zaregistrujte se a přihlaste se do online správy systému AirKey (viz První kroky). 

 

> Připojte kódovací stanici k rozhraní USB na vašem počítači. 

> Ve správě systému AirKey klikněte na symbol + nacházející se vpravo dole . 

 

 

Obrázek 1: Kódovací stanice – instalace místní aplikace 

> Instalaci aplikace kódovací stanice zahájíte kliknutím na odkaz „Nainstalovat 

a spustit kódovací stanici AirKey“ . 

 

Obrázek 2: Instalace a spuštění kódovací stanice AirKey 

 
Kódovací stanici AirKey lze volitelně použít k přidání uzamykacích 

komponent a médií do uzamykacího systému AirKey nebo k jejich 

aktualizaci. 



 

Zobrazí se stahovací dialog souboru AirKey.jnlp. Tento soubor otevřete pomocí 

programu „Java(TM) Web Start Launcher“. 

 

Obrázek 3: Otevření souboru AirKey.jnlp 

> Po spuštění souboru bude navázáno spojení s kódovací stanicí. 

 

Obrázek 4: Navázání spojení s kódovací stanicí 

> Ze seznamu vyberte příslušnou kódovací stanici (např. „OMNIKEY CardMan 5x21-

CL 0“ ). 

 

 

Obrázek 5: Výběr kódovací stanice 

> Na hlavním panelu vpravo dole se zobrazí ikona AirKey , která značí, že 

kódovací stanice byla úspěšně nainstalována a je aktivní. 

 

Po kliknutí na odkaz máte 60 sekund na to, abyste spustili soubor 

AirKey.jnlp (viz další krok). Pokud tento časový limit překročíte, je nutné 

instalaci zopakovat znovu od aktuálního kroku. Případně můžete soubor 

Airkey.jnlp také uložit a spustit ručně. 



 

Obrázek 6: Ikona AirKey na hlavním panelu 

 

 

Nastavení místní aplikace kódovací stanice 

 

Kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu AirKey  otevřete kontextové menu. 

 

Obrázek 7: Nastavení místní aplikace kódovací stanice 

Seznam odpovídajících položek menu: 

> Otevřít EVVA AirKey: Odkaz na přihlašovací stránku online správy systému 

AirKey. 

> Aktivovat zvuk: Poté co bude komponenta pomocí kódovací stanice 

aktualizována, zazní pípnutí. Budete tak mít zvukové potvrzení, když kódovací 

stanici používáte bez online správy systému AirKey. 

> Informace o AirKey: Odkaz na internetovou stránku s produkty AirKey. 

> Ukončit: Ukončení místní aplikace kódovací stanice. 

 

 

Při vypínání počítače se místní aplikace kódovací stanice automaticky ukončí. 

Chcete-li aplikaci automaticky spustit po spuštění počítače, můžete vytvořit 

propojení aplikace prostřednictvím ovládacího panelu Java™ Control Panel 

(Configure Java) (aplikace: AirKey Card Reader Proxy, typ: aplikace) a toto 

propojení aplikace vložit do složky automatického spuštění. 

 

Přidávání a odebírání uzamykacích komponent z uzamykacího systému ani 

aktualizace firmwaru uzamykacích komponent či aktualizace správce klíčů 

přístupových médií nejsou možné. 


