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Cloud Interface

De interface en 
de beveiliging

API-Key
De communicatie tussen AirKey en uw externe 
software is beveiligd met een API-Key. De API-
Key wordt om veiligheidsredenen maar één keer 
volledig weergegeven. Per sluitsysteem kunnen 
10 API-Keys worden gebruikt. Dit betekent dat 
u met maximaal 10 inhouse-software-systemen 
veilig, rechtstreeks verbinding kunt maken met het 
AirKey-online-systeem.

Systeemprotocol
Handelingen die worden uitgevoerd via de AirKey 
Cloud Interface worden ook geregistreerd in het 
systeemprotocol van het AirKey-sluitsysteem.

Toegestane IP-adressen
Maak gebruik van toegestane IP-adressen! In 
dit overzicht voert u enkel de IP-adressen in, die 
geautoriseerd zijn om in het AirKey-online-systeem 
commando's te verzenden.



De AirKey-Cloud Interface

Wat is de AirKey-Cloud Interface?
De AirKey-Cloud Interface is een interface (API) waarmee uw 
software wordt gekoppeld aan het AirKey-online-systeem. 
Hierdoor kunnen bepaalde functies van AirKey direct via uw 
eigen software worden aangestuurd. 

Interface configureren
Om uitwisseling tussen het AirKey-online-systeem en uw systeem 
mogelijk te maken, moet uw software worden aangepast. Het 
beste kan dit gebeuren door uw Integrator of de programmeur 
van uw software.

De interface met KeyCredits activeren
Voor het activeren van de interface zijn 350 KeyCredits nodig. 
Hiervoor kunt u een beroep doen op uw bestaande kwantitatieve 
tegoed aan KeyCredits, dan wel op de eenmalig bruikbare 
KeyCredits AirKey-Cloud Interface kaart.

Tip: zorg ervoor dat u over voldoende KeyCredits beschikt en 
activeer de functie "Belangrijke aanwijzingen van EVVA per 
e-mail ontvangen". Op die manier ontvangt u op tijd informatie 
wanneer uw KeyCredits vervallen of verbruikt zijn.
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Flexibele beveiliging 
Infrastructuur- en 
energievoorzieningen, die 
internationaal verspreid zijn, goed 
te beveiligen en bij onderhoud 
gemakkelijk toegankelijk 
te maken, vraagt om een 
flexibel en uitstekend beveiligd 
toegangssysteem. Zoals AirKey. 
Bij AirKey verzendt u de sleutels 
direct naar de smartphone van uw 
onderhoudsmonteur.

Tevreden bezoekers 
Als verhuurder van 

vakantiewoningen of als exploitant 
van een klein hotel moet u voor 

elke nieuwe gast de overhandiging 
van de sleutel organiseren. 

Vaak heel gecompliceerd. Hoe 
zou u het vinden wanneer u de 
sleutel gewoon kon verzenden? 
Rechtstreeks op de smartphone 

van de gast, direct vanuit uw eigen 
boekingssysteem?

Veilig bij inzet 
In noodsituaties moet snel 
gehandeld kunnen worden. 
Inzetteams worden volgens 
protocol geïnformeerd waarna ze 
in volle vaart naar de plaats van 
inzet moeten komen.  Hoe zou het 
zijn wanneer automatisch met het 
verzenden van de noodoproep ook 
de sleutel voor de plaats van inzet 
wordt meegestuurd? Met AirKey is 
dat mogelijk.



De makkelijke variant van 
facility management

Reparatiediensten en overdracht 
van woonruimte vragen om heel 

wat coördinatie. Als beheerder 
heeft u er de handen aan vol. 

Om uw dagelijkse werk te 
vereenvoudigen, kunt u gelukkig 

vertrouwen op AirKey. Want bij 
AirKey verzendt u de sleutels direct 

vanuit uw administratiesoftware 
naar de smartphones van uw 

huurders. 

Handmatig overgeven van 
sleutels is verleden tijd  
Zijn er binnen uw gemeente 
talloze sleutels in omloop? En 
raken er regelmatig sleutels kwijt? 
Geen probleem, dat kan snel 
verleden tijd zijn. Want bij AirKey 
worden de sleutels rechtstreeks 
vanuit uw administratiesoftware 
verzonden aan smartphones. Aan 
de nieuwe onderwijskracht, de 
muziekleraar, de nieuwe leden van 
uw vereniging, enzovoort.

Werken in het tijdperk van 
AirKey 
De architect werkt voortdurend 
met andere freelancers en het 
reclamebureau heeft extra 
kantoorruimte nodig. Het 
beheer van Shared Offices 
is complex. Maar niet met 
AirKey. Want de sleutels kunt 
u direct na het ondertekenen 
van het huurcontract al aan de 
smartphones van uw huurder 
zenden en bij afloop van het 
contract ook automatisch weer 
intrekken.
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Veilige en goede begeleiding
Mobiele verzorgingsdiensten zijn 

booming business. Het verstrekken 
van sleutels, ze weer verzamelen, 

bij verlies nieuwe exemplaren 
maken, is lastig en kost veel tijd 

en geld. Hoogste tijd dus voor een 
elektronisch toegangssysteem als 

AirKey. Want bij AirKey worden 
de sleutels automatisch verzonden 

aan de smartphones van de 
verpleegkundigen en zorgdiensten 

zodra het dienstrooster is 
vastgesteld. 

Easy Onboarding 
In de toekomst kan elk bedrijf 
rekenen met een steeds 
grotere fluctuatie in het 
personeelsbestand. Dat maakt het 
werk van personeelsafdelingen 
een stuk ingewikkelder. Wat 
eigenlijk helemaal niet nodig 
is. Want met AirKey verzendt 
u rechtstreeks vanuit uw 
administratiesoftware aan het 
begin van het dienstverband elke 
medewerker een sleutel naar de 
smartphone. 

Vestig een nieuw wereldrecord 
in service 
Fitnessstudio's zijn er in alle 
soorten en maten. Hoe zorgt 
u voor het onderscheid? Wat 
te denken van ongeëvenaarde 
service? Zoals met een 
toegangssysteem waarbij de 
smartphone de sleutel wordt en 
uw klanten direct na betaling van 
het lidmaatschap op die manier 
toegang krijgen tot uw studio. 
Toegangsrechten die u trouwens 
direct kunt laten vervallen zodra 
het lidmaatschap ten einde is. 
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AirKey is het 
juiste product voor u

De sleutels worden veilig via het internet verzonden 
en de toegangsrechten worden in het online-systeem 

verstrekt of weer ingetrokken. 

Met de AirKey-Cloud Interface doet u dat alles 
bovendien heel gemakkelijk vanuit uw eigen software.
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