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Cloud Interface

Rozhranie a 
bezpečnosť

Kľúč API
Komunikácia medzi AirKey a vaším softvérom je 
zabezpečená pomocou kľúča API. Z bezpečnostných 
dôvodov sa kľúč API zobrazuje celý iba raz. Na jeden 
uzamykací systém je možné používať 10 kľúčov API. 
To znamená, že sa môžete bezpečne priamo spojiť 
s online správou AirKey pomocou až 10 firemných 
softvérových systémov.

Systémový protokol
Akcie, ktoré sa vykonávajú cez AirKey Cloud 
Interface, sa dodatočne protokolujú v systémovom 
protokole uzamykacieho systému AirKey.

Zoznam povolených IP adries
Využívajte zoznam povolených IP adries! Zadajte do 
neho iba tie IP adresy, ktoré smú posielať príkazy 
online správe AirKey.



AirKey-Cloud Interface

Čo je to AirKey-Cloud Interface?
AirKey-Cloud Interface je rozhranie (API), ktoré spája váš softvér 
s online správou AirKey. Umožňuje riadiť určité funkcie AirKey 
priamo cez váš softvér. 

Zriadenie rozhrania
Na to, aby mohla prebiehať komunikácia medzi online správou 
AirKey a vaším softvérom, sa váš softvér musí prispôsobiť. Toto 
najlepšie dokáže zvládnuť integrátor, resp. programátor vášho 
softvéru.

Aktivovanie rozhrania s kreditmi 
KeyCredit
Na aktivovanie rozhrania je potrebných 350 kreditov KeyCredit. 
Na tento účel môžete čerpať z vašej existujúcej množstevnej 
kvóty kreditov KeyCredit alebo jednorazovo použite kartu 
KeyCredits AirKey-Cloud Interface.

Tip: Postarajte sa o dostatok kreditov KeyCredit a aktivujte 
si „Dostávať dôležité upozornenia od EVVA“. Takto ste včas 
informovaní v prípade, že platnosť vašich kreditov KeyCredit má 
vypršať alebo majú byť spotrebované.
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Flexibilná bezpečnosť 
Dobré zabezpečenie a jednoduchá 
prístupnosť medzinárodne 
rozmiestnených infraštruktúrnych a 
energetických zariadení v prípade 
servisu si vyžaduje flexibilný a 
vysoko bezpečný prístupový 
systém. Taký, akým je AirKey. Pri 
AirKey odosielate kľúč priamo 
na smartfón vášho servisného 
technika.

Šťastní hostia 
Ako prenajímateľ dovolenkových 

apartmánov alebo prevádzkovateľ 
malého hotela musíte zorganizovať 

odovzdanie kľúča každému 
hosťovi. A to predstavuje záťaž. 

Aké by to bolo, keby ste kľúč 
mohli jednoducho odoslať? Priamo 
na smartfón hosťa, priamo z vášho 

rezervačného systému?

Bezpečné nasadenie 
V prípade vážnych udalostí to 
musí ísť veľmi rýchlo. Podľa 
protokolu treba upovedomiť 
zásahové tímy a následne vozidlá 
s modrým majákom vyrážajú na 
miesto nasadenia. Aké by to bolo, 
keby sa spoločne automaticky s 
upovedomením zároveň posielal aj 
kľúč pre miesto zásahu? S AirKey je 
to možné.



Uľahčenie správy domu
Zorganizovanie opravných služieb 

a koordinácia odovzdávania bytov. 
Ako správca máte plné ruky práce. 
Na uľahčenie vášho každodenného 

života našťastie existuje AirKey. 
Lebo pri AirKey odosielate kľúče z 

vášho administrátorského softvéru 
priamo na smartfón nájomcov. 

Už viac žiadne odovzdávanie 
kľúčov  
Máte vo vašej komunite veľa 
kľúčov v obehu? Často sa niektoré 
z nich strácajú? Koniec starostiam. 
Lebo pri AirKey sa kľúče z vášho 
administrátorského systému 
posielajú priamo na smartfóny. 
Novej učiteľke, učiteľovi hudby, 
novému členovi združenia a 
mnohým ďalším.

Práca v časoch AirKey 
Architekt má neustále nových 
freelancerov, reklamná agentúra 
potrebuje dodatočnú kanceláriu. 
Správa zdieľaných kancelárií je 
náročná. Nie však s AirKey. Lebo 
kľúče sa s uzatvorením nájomnej 
zmluvy odosielajú priamo na 
smartfóny vašich nájomcov a 
po skončení zmluvy sa prístup 
odoberá automaticky.
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Dobrá starostlivosť v bezpečí
Mobilné opatrovateľské služby 

zažívajú boom. Vydávanie a 
zhromažďovanie kľúčov či ich 

výroba pri strate sú zaťažujúce a 
nákladné. Je načase začať využívať 

elektronický prístupový systém, 
akým je AirKey. Lebo pri AirKey sa 

kľúče automaticky s vytvorením 
rozvrhu služieb odosielajú na 

smartfóny opatrovateľov. 

Zjednodušenie nástupu
nových zamestnancov 
Do budúcnosti sa musí rátať 
so zvýšenou fluktuáciou 
zamestnancov. Čo značne zvyšuje 
nároky na personálne oddelenia. 
Avšak nemusí tomu tak byť. Lebo s 
AirKey zamestnancovi pri nástupe 
do zamestnania odosielate kľúč 
priamo z vášho administrátorského 
softvéru na jeho smartfón. 

Staňte sa majstrom sveta v 
poskytovanom servise 
Fitnessových štúdií je množstvo. 
Ako sa odlišujú? Aké by to 
bolo v jedinečnom servise? Ako 
napríklad využívaním prístupového 
systému, pri ktorom sa smartfón 
stáva kľúčom a vaši zákazníci so 
zaplatením členstva dostávajú 
prístup do vášho štúdia a na 
konci členstva sa tento opätovne 
odoberá? 
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AirKey je tým správnym 
produktom pre vás



AirKey je tým správnym 
produktom pre vás

Kľúče sa odosielajú bezpečne cez internet, prístupy sa 
udeľujú a odoberajú v online správe. 

S AirKey-Cloud Interface to navyše uskutočňujete 
vo vašom vlastnom softvéri.
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