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Cloud Interface

Gränssnittet och 
säkerheten

API-nyckel
Kommunikationen mellan AirKey och den externa 
programvaran skyddas av en API-nyckel. Av 
säkerhetsskäl visas hela API-nyckeln endast en gång. 
Upp till tio API-nycklar  kan användas i ett Airkey 
system.  Det innebär att du kan koppla upp till 10 
externa programvarusystem operatörer direkt mot 
AirKey-onlineadministrationen.

Systemlogg
Åtgärder som genomförs via AirKey Cloud-
gränssnittet loggas även i systemloggen till 
AirKey-låssystemet.

IP-Whitelist
Använd IP-Whitelist! Ange endast de
IP-adresser som får skicka kommandon till 
AirKey-onlineadministration.



Vad är AirKey-Cloud Interface?
AirKey-Cloud Interface är ett gränssnitt (API) som ansluter 
en extern programvara med AirKey-onlineadministrationen. 
Gränssnittet gör det möjligt att styra vissa funktioner i AirKey 
direkt från den externa programvaran. 

Konfigurera gränssnittet
För att det ska kunna ske ett datautbyte mellan AirKey-
onlineadministrationen och den externa programvaran måste
en konfiguration genomföras. Detta ska helst genomföras av en 
integratör resp. programmerare av den externa programvaran.

Aktivera gränssnittet med KeyCredits
För aktivering av gränssnittet krävs 350 KeyCredits. Här kan 
du antingen använda ditt befintliga KeyCredits-saldo eller ett 
KeyCredits AirKey-Cloud Interface-kort för betalning.

Tips: Se till att ha tillräckligt med KeyCredits och aktivera ”Ta 
emot viktig information från EVVA” i onlineadministrationen. 
Då informeras du i tid om dina KeyCredits har gått ut eller 
förbrukats.

AirKey-Cloud Interface
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Flexibel säkerhet 
För att infrastruktur- och 
energianläggningar över hela 
världen ska kunna säkras effektivt 
och göras lättåtkomliga för 
service, krävs ett flexibelt och 
ultrasäkert tillträdessystem. Ett 
system som AirKey. Med AirKey 
skickar du nyckeln direkt till din 
serviceteknikers mobiltelefon.

Nöjda gäster 
Som uthyrare av semesterboenden 
eller ägare till ett litet hotell måste 
du anordna nyckelöverlämning till 

varje ny gäst. Bökigt. Visst hade 
det varit bra att helt enkelt kunna 
skicka nycklar? Direkt till gästens 

mobiltelefon, direkt från ditt 
bokningssystem?

Säker nyckelhantering 
I en nödsituation måste åtgärder 
vidtas snabbt. Räddningstjänsten 
larmas enligt ett givet protokoll 
och rycker ut till platsen. Visst 
hade det varit bra att även 
automatiskt kunna skicka 
nycklarna till behörig personal från 
räddningstjänsten på samma gång 
som man larmar? Med AirKey är 
det inga problem.



Fastighetsförvaltning
Servicetekniker ska organiseras 

och bostäder hyras ut. Som 
förvaltare har du fullt upp. 

Som tur är finns AirKey för att 
underlätta din vardag. Med AirKey 

skickar du nycklar direkt från 
ditt administrationsprogram till 

serviceteknikern och hyresgästens 
mobiltelefon. 

Glöm nyckelöverlämningar  
Finns det många nycklar i omlopp 
i din kommun? Tappas de ofta 
bort? Oroa dig inte – nu är det 
slut med det. Med AirKey skickas 
nämligen nycklar direkt från 
ditt administrationsprogram till 
behörig mobiltelefon. Till den nya 
serviceteknikern, till läraren, de 
nya föreningsmedlemmarna och 
till många fler.

Säker flexibilitet med AirKey 
En arkitektbyrå med många filialer 
som ständigt får nya frilansande 
medarbetare, en reklambyrå 
som öppnar ett nytt kontor. Att 
administrera filialer är en komplex 
uppgift. Inte med AirKey. När 
en frilansare anställs skickas 
nycklarna nämligen direkt till 
dennes mobiltelefon och återkallas 
automatiskt när avtalet löper ut.
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Alltid i goda händer
Mobila vårdtjänster är på 

uppgång. Att dela ut nycklar, 
samla in dem eller kopiera dem 

i samband med förlust och både 
jobbigt och dyrt. Hög tid för ett 

elektroniskt tillträdessystem som 
AirKey. Med AirKey skickas nycklar 

automatiskt tillsammans med 
arbetsschemat till vårdpersonalens 

mobiltelefoner. 

Easy Onboarding 
I framtiden räknar man med en 
allt högre personalomsättning. 
Det leder till betydlig 
större arbetsbelastning för 
personalavdelningarna. Så 
behöver det inte vara. Med AirKey 
skickar du nycklar direkt från ditt 
administrationsprogram till den 
anställdes mobiltelefon i samband 
med anställning. 

Bli världsmästare på snabb 
service 
Gym finns det många av. Hur 
skiljer man sig från mängden? Vad 
sägs om oöverträffad service? Vad 
sägs om ett tillträdessystem där 
mobilen fungerar som nyckel, där 
kunderna får tillgång till gymmet 
när de betalar medlemsavgiften 
och där behörigheten spärras när 
medlemskapet går ut? 
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AirKey är precis rätt 
produkt för dig



AirKey är precis rätt 
produkt för dig

Nycklar skickas på ett säkert sätt via internet, 
behörigheter tilldelas och spärras 
i AirKey-onlineadministrationen. 

Med AirKey-Cloud Interface kan du dessutom utföra 
dessa uppgifter i din egen programvara.
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