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Cloud Interface

Rozhraní 
a bezpečnost

API klíč
Komunikace mezi systémem AirKey a Vaším 
softwarem je zajišťována pomocí API klíče.
Z bezpečnostních důvodů je Vám kompletní API klíč 
zobrazen pouze jednou. Na každý uzamykací systém 
lze použít 10 API klíčů. To znamená, že se můžete 
bezpečně připojit až k 10 interním softwarovým 
systémům přímo prostřednictvím online správy 
systému AirKey.

Systémový protokol
Akce, které jsou prováděny prostřednictvím 
rozhraní AirKey Cloud, se přídavně zaznamenávají 
do systémového protokolu uzamykacího systému 
AirKey.

IP whitelist
Používejte IP whitelist! Zapište jen ty IP adresy, které 
online správě systému AirKey smějí zasílat povely.



Rozhraní AirKey Cloud

Co je rozhraní AirKey Cloud?
Rozhraní AirKey Cloud je rozhraním (API) zajišťujícím připojení 
Vašeho softwaru k online správě systému AirKey. Umožňuje Vám 
ovládat určité funkce systému AirKey přímo prostřednictvím 
Vašeho softwaru. 

Nastavení rozhraní
Aby mohla mezi online správou systému AirKey a Vaším 
softwarem probíhat výměna dat, je nutno Váš software 
přizpůsobit. Toto přizpůsobení nejlépe provede systémový 
integrátor, resp. programátor Vašeho softwaru.

Aktivace rozhraní pomocí KeyCredits
Pro aktivaci rozhraní je vyžadováno 350 kreditů KeyCredits. Za tímto 
účelem použijte buď své stávající KeyCredits, které máte aktuálně 
k dispozici, nebo jednorázově kartu KeyCredits rozhraní AirKey Cloud.

Tip: Zajistěte, abyste vždy měli dostatečný počet KeyCredits a 
aktivujte si službu „Zasílání důležitých upozornění od společnosti 
EVVA prostřednictvím e-mailu“. Díky tomu budete včas informováni 
v případech blížícího se vypršení platnosti nebo spotřebování svých 
KeyCredits.
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Flexibilní zabezpečení 
Zabezpečení infrastrukturních 
a energetických zařízení 
rozptýlených v různých částech 
světa a jejich snadné zpřístupnění 
v servisním případě vyžaduje 
flexibilní a velmi bezpečný 
přístupový systém. Takový, jakým 
je AirKey. Se systémem AirKey 
posíláte klíče přímo na chytrý 
mobilní telefon svého servisního 
technika.

Spokojení hosté 
Jako pronajimatel rekreačního 
ubytování nebo provozovatel 

malého hotelu musíte v případě 
každého nového hosta zajišťovat 

předání klíče. Obtěžující povinnost. 
Co byste řekli na možnost, klíč 
hostům vždy jednoduše zaslat? 
Přímo na chytrý mobilní telefon 

hosta, a to rovnou ze svého 
rezervačního systému?

Bezpečný zásah 
V urgentním případě .je nutné 
zasáhnout co nejrychleji. Zásahové 
týmy jsou v souladu s protokolem 
vyrozuměny, spustí houkačky 
a neprodleně vyrážejí na místo 
zásahu. Představte si však, že 
by byl společně s oznámením 
automaticky zasílán rovněž klíč pro 
přístup na místo zásahu. Systém 
AirKey toto umožňuje.



Jednoduchá domovní správa
Zajišťování nezbytných oprav a 
koordinace procesu předávání 

bytů. Jako domovní správce máte 
plné ruce práce. Naštěstí je tu 

systém AirKey připravený usnadnit 
Vám tyto každodenní činnosti. Se 

systémem AirKey totiž klíče zasíláte 
přímo ze svého softwaru pro 

správu na chytré mobilní telefony 
nájemníků. 

Dejte sbohem předávání klíčů  
Je ve Vaší obci v oběhu spousta 
klíčů? Často se klíče ztrácejí? Žádné 
obavy, s tím je konec. Používáte-li 
systém AirKey, tak jsou klíče pro 
správu z Vašeho softwaru zasílány 
přímo na chytré mobilní telefony. 
Nové učitelce, učiteli hudby, 
novému členovi spolku a mnoha 
dalším uživatelům.

Práce v éře systému AirKey 
Architekt průběžně spolupracuje 
s novými externími pracovníky 
a reklamní agenturasi navíc 
zřídila kancelář. Správa sdílených 
kanceláří vyžaduje vynaložení 
značného úsilí a prostředků. Se 
systémem AirKey to však neplatí.  
Klíče jsou totiž po uzavření 
nájemní smlouvy zaslány přímo 
na chytré mobilní telefony Vašich 
nájemníků a po uplynutí platnosti 
této smlouvy je jim přístup zase 
automaticky odebrán.
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AirKey je tím pravým 
produktem pro Vaše potřeby

Jistota skvělé péče
Mobilní pečovatelské služby 

se množí jako houby po dešti. 
Vydávání, vybírání a zajišťování 
duplikátů klíčů v případě jejich 

ztráty je obtěžující a nákladnou 
záležitostí. Nastal čas pro pořízení 

elektronického přístupového 
systému, jakým je AirKey. Systém 
AirKey totiž po sestavení rozvrhu 

služeb zajistí automatické rozeslání 
klíčů na chytré mobilní telefony 

jednotlivých ošetřovatelů. 

Usnadnění nástupu nově 
získaných zaměstnanců 
Do budoucna je nutno počítat 
s rostoucí fluktuací zaměstnanců. 
To značným způsobem zvyšuje 
zatížení personálních oddělení. 
Lze se tomu však vyhnout. Systém 
AirKey Vám umožní zaslat klíč 
novému zaměstnanci na chytrý 
mobilní telefon v okamžiku jeho 
nástupu do zaměstnání, a to přímo 
z Vašeho softwaru pro správu. 
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Staňte se šampiónem 
v poskytovaných službách
Fitnessových studií je celá řada. 
Jak se odlišit? Co třeba pomocí 
nezaměnitelného servisu? Například 
v podobě přístupového systému 
měnícího chytrý mobilní telefon Vašich 
zákazníků v klíč, jenž jim po zaplacení 
členského poplatku zajistí přistup do 
Vašeho studia a po skončení členství 
jim bude zase odebrán. 



AirKey je tím pravým 
produktem pro Vaše potřeby

Zasílání klíčů probíhá zabezpečenými kanály po 
internetu, přidělování a odebírání přístupu jednotlivým 

osobám probíhá prostřednictvím online správy. 

Díky rozhraní AirKey Cloud to navíc provádíte 
ve svém vlastním softwaru.
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