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Cloud Interface

Interfejs  
i bezpieczeństwo

Klucz API
Komunikację między systemem AirKey a Twoim 
oprogramowaniem zabezpiecza klucz API. Ze 
względów bezpieczeństwa klucz API zostanie 
wyświetlony w całości tylko jeden raz. W jednym 
systemie zamknięć można zastosować do 10 
kluczy API. To oznacza możliwość bezpiecznego 
podłączenia nawet 10 wewnętrznych systemów „in-
house” bezpośrednio z modułem zarządzania online 
systemu AirKey.

Protokół systemowy
Operacje wykonywane za pośrednictwem AirKey 
Cloud Interface są także protokołowane w protokole 
systemu zamknięć AirKey.

Biała lista adresów IP
Korzystaj z białej listy autoryzowanych adresów 
IP! Wprowadź tylko takie adresy IP, które będą 
upoważnione do wysyłania komend do modułu 
zarządzania online AirKey.



AirKey-Cloud Interface

Czym jest AirKey-Cloud Interface?
AirKey-Cloud Interface to interfejs (API), który łączy Twoje 
oprogramowanie z modułem zarządzania online systemu AirKey. 
Za jego pośrednictwem można sterować funkcjami AirKey 
bezpośrednio z poziomu oprogramowania. 

Konfiguracja interfejsu
Aby rozpocząć wymianę danych między modułem zarządzania 
online systemu AirKey a Twoim oprogramowaniem, należy 
odpowiednio dopasować oprogramowanie. To zadanie najlepiej 
wykona integrator lub programista danego oprogramowania.

Aktywacja interfejsu za pomocą 
jednostek KeyCredit
Do aktywacji interfejsu potrzebne jest 350 jednostek KeyCredit.
Do tego celu można użyć istniejącego kredytu ilościowego 
jednostek KeyCredit lub skorzystać z jednorazowej karty 
aktywacyjnej KeyCredits AirKey Cloud Interface.

Porada: Zadbaj o wystarczające saldo jednostek KeyCredit 
i wybierz opcję „Odbieraj e-mailem ważne informacje z firmy 
EVVA”. Dzięki temu w porę otrzymasz informację o wygaśnięciu 
ważności jednostek KeyCredit lub o ich całkowitym wykorzystaniu.
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Elastyczność i bezpieczeństwo 
Właściwe zabezpieczenie obiektów 
energetycznych i infrastruktury 
z oddziałami za granicą z 
możliwością udostępnienia 
w nagłych wypadkach 
wymaga bardzo elastycznego 
i bezpiecznego systemu 
dostępowego. Takiego jak AirKey, 
w którym klucze są wysyłane 
bezpośrednio na smartfon 
Twojego technika serwisowego.

Zadowoleni goście 
Administratorzy apartamentów 
wakacyjnych  lub małych hoteli 

muszą organizować przekazanie 
klucza dla każdego nowego 
gościa. To uciążliwe. Czy nie 

byłoby prościej wysyłać klucz, np. 
bezpośrednio na smartfon gościa, 

za pomocą systemu rezerwacji?

Bezpieczna akcja ratunkowa 
W nagłym wypadku należy działać 
szybko. Po skontaktowaniu się z 
odpowiednimi służbami oddział 
na sygnale rusza na miejsce 
zdarzenia. Czy jest możliwe, aby 
wraz z uzgodnieniem interwencji 
automatycznie przesyłać klucz do 
wskazanej lokalizacji? W systemie 
AirKey jest to możliwe.



Łatwy wynajem mieszkań
Należy zorganizować naprawy 

serwisowe i skoordynować 
przekazanie lokalu – każdy 

administrator ma dużo spraw 
na głowie. Na szczęście jest 

AirKey, która ułatwia codzienne 
obowiązki. W systemie AirKey 

klucze wysyłasz bezpośrednio z 
oprogramowania zarządzającego 

na smartfon najemcy. 

Koniec osobistego 
przekazywania kluczy  
Czy w Twojej organizacji pozostaje 
wiele kluczy w obiegu? Zdarza 
się, że niektóre zostają zgubione? 
Nie martw się – zbliża się koniec 
takich problemów. W systemie 
AirKey klucze są wysyłane za 
pośrednictwem oprogramowania 
zarządzającego bezpośrednio 
na smartfon. Np. do nowego 
nauczyciela, instruktora, członka 
klubu lub innych uprawnionych 
osób.

Praca w epoce AirKey 
Architekt nieustannie korzysta 
z usług nowych freelancerów, 
a agencja reklamowa zamierza 
wynająć biuro. Administrowanie 
obiektami „Shared Offices” jest 
wymagające. Ale nie w przypadku 
systemu AirKey: tutaj po zawarciu 
umowy klucze są bezpośrednio 
wysyłane na smartfon najemcy 
a po zakończeniu umowy 
uprawnienia są automatycznie 
anulowane.
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Bezpieczna opieka
Trwa boom na mobilne służby 

pielęgniarskie. Wydawanie 
i odbiór kluczy lub ich 

dorabianie w razie zgubienia 
jest uciążliwe i kosztowne. 

Czas na elektroniczny system 
dostępowy – taki jak AirKey, w 

którym klucze są automatycznie 
wysyłane na smartfon personelu 

pielęgniarskiego w ramach 
planowania harmonogramu opieki. 

Łatwy onboarding 
W przyszłości należy liczyć się ze 
zwiększoną rotacją personelu, 
która przyczyni się do zwiększenia 
kosztów funkcjonowania działu 
personalnego. Ale można tego 
uniknąć. W systemie AirKey 
można w dniu rozpoczęcia 
zatrudnienia przesłać klucz na 
smartfon nowego pracownika za 
pośrednictwem oprogramowania 
zarządzającego. 

Czas na najlepszą formę 
Na rynku istnieje wiele ośrodków 
fitness. Jak wyróżnić się na 
tle konkurencji? Może dzięki 
niepowtarzalnej obsłudze? Np. 
oferując system dostępowy, w 
którym smartfon staje się kluczem 
a Twoi klienci, po opłaceniu opłaty 
członkowskiej, otrzymują dostęp 
do studia na przedpłacony okres? 

St
ud

ia
 fi

tn
es

s

M
ob

iln
e 

słu
żb

y 
pi

el
ęg

ni
ar

sk
ie

Fi
rm

y 
| o

pr
og

ra
m

ow
an

ie
 H

R

System AirKey sprawdzi się 
znakomicie w takiej sytuacji



System AirKey sprawdzi się 
znakomicie w takiej sytuacji

Klucze można bezpiecznie wysyłać przez Internet 
a uprawnienia dostępu są udzielane i anulowane 

w module zarządzania online. 

Korzystając z funkcji AirKey-Cloud Interface, 
można to także realizować za pomocą własnego 

oprogramowania.
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