AirKey

Instrukcja skrócona

Rejestracja w systemie AirKey

Kliknij na stronie https://airkev.ewa.com
przycisk Rejestracja AirKey.

Wypełnij pola formularza. Pola oznaczone
gwiazdką (*) są obowiązkowe. Proszę
pamiętać o uzupełnieniu zabezpieczenia
Captcha oraz o zaznaczeniu obu pól wyboru
Ogólnych Warunków Handlowych (OWH)
oraz Umowy Licencyjnej Użytkownika
Końcowego (EULA).

Otrzymasz e-mail potwierdzający,
umożliwiający zakończenie rejestracji
AirKey. Będzie on zawierał m.in. następujące
informacje:
• łącze do ustalenia hasła
• numer klienta
• identyfikator użytkownika

Po zdefiniowaniu hasła, za pomocą
identyfikatora użytkownika z e-maila oraz
ustalonego hasła możesz zalogować się na
stronie https://airkey.evva.com.

Szczegółowy opis tej operacji można znaleźć w naszym podręczniku systemu AirKey w
rozdziale 4.2 Rejestracja w module zarządzania online systemu AirKey.
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Doładowanie środków

Na stronie startowej Home wybierz
kafelek Saldo.
Potrzebna będzie do tego karta KeyCredit.
Na jej tylnej stronie, na zakrytym polu (do
zdrapania) znajduje się kod kredytu.

Kliknij przycisk graficzny Doładuj
środki.

Wprowadź kod kredytu widoczny na
karcie KeyCredit (uwzględnienie małych/
dużych liter nie jest konieczne).
Kliknij przycisk graficzny Doładuj
środki. Jeśli kod jest prawidłowy, pojawi
się komunikat o pomyślnym wykonaniu
operacji.

Szczegółowy opis tej operacji można znaleźć w naszym
podręczniku systemu AirKey w rozdziale 4.6 Doładowanie środków.
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Utworzenie i rejestracja smartfonu w systemie
przy użyciu funkcji „Send a Key”

Na stronie startowej Home wybierz
kafelek „Send a Key”

W polu wyszukiwania znajdź już utworzone
osoby lub smartfony. Jeśli wiesz, że osoba lub
smartfon nie zostały jeszcze utworzone, wybierz
opcję Utwórz nowy.

Po wypełnieniu wszystkich pól
obowiązkowych kliknij Dalej.

Wybrana osoba otrzyma wiadomość SMS,
zawierającą łącze do aplikacji AirKey w celu
rejestracji w systemie zamknięć.
aplikacji AirKey. W tym przypadku występują
następujące różnice procedury między systemami
Android i iPhone. Android Po instalacji i uruchomieniu
aplikacji AirKey nastąpi automatyczne wykonanie
rejestracji. iPhone Po instalacji i uruchomieniu
aplikacji AirKey należy wprowadzić numer telefonu.
Wprowadź swój numer telefonu i potwierdź, naciskając
Zarejestruj. Otrzymasz następną wiadomość SMS.
Pozostań w aplikacji AirKey i wprowadź ośmioznakowy
kod rejestracji, wyświetlony nad klawiaturą. Potwierdź,
naciskając Zarejestruj , aby zakończyć proces
rejestracji.

Jeśli aplikacja AirKey została już wcześniej
zainstalowana, po kliknięciu linku rejestracja
zostanie automatycznie wykonana. Jeśli aplikacja
AirKey nie została jeszcze zainstalowana, kliknięcie
linku spowoduje przełączenie do strony pobierania

Szczegółowy opis tej operacji można znaleźć w naszym
podręczniku systemu w rozdziale 4.9.1 funkcja „Send a Key“
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Dodawanie komponentów zamykających
za pomocą smartfona

Wkładki w stanie fabrycznym należy
aktywować poprzez ręczne dotknięcie,
aby dołączyć je do listy komponentów
zamykających Bluetooth będących w zasięgu.
Android: W komponencie zamykającym
znajdującym się w stanie wysyłkowym dotknij
trzech kropek .
Następnie wybierz Połącz 
iPhone: Przeciągnij komponent znajdujący
się w stanie wysyłkowym w lewo i wybierz
Połącz .

Zostanie nawiązane połączenie z
komponentem zamykającym. Nie usuwaj
smartfona z zasięgu NFC lub Bluetooth
komponentu zamykającego.

Uprawnienie do konserwacji musi być
aktywne dla smartfona!

Wprowadź dla komponentu zamykającego
jednoznaczną nazwę i ewentualnie
informacje dodatkowe, a następnie dotknij
Dodaj.
Bieżące współrzędne GPS zostaną
automatycznie wyznaczone jako
lokalizacja komponentu zamykającego,
co będzie uwidocznione przez
zaznaczenie w turkusowym polu
wyboru lub przez niebieski suwak. Może
to potrwać kilka sekund
Jeśli do dyspozycji jest kilka systemów
zamknięć, należy wybrać odpowiedni system
zamknięć.

Zostaną wyświetlone szczegółowe
informacje na temat komponentu
zamykającego. Naciśnij przycisk Dodaj
komponent.
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Korzystając z połączenia Bluetooth, zostanie
nawiązane automatyczne połączenie z
komponentem zamykającym w celu zakończenia
procesu. Jeśli wkładka przestanie migać na
niebiesko, należy ją ponownie aktywować
dotknięciem.

Ustalenie lokalizacji

Jeżeli przy dodawaniu komponentu zamykającego została zaznaczona turkusowa kratka
kontrolna lub został uaktywniony niebieski suwak, Dane lokalizacji będą wyświetlane zarówno
w pozycji Szczegóły komponentu i w pozycji Szczegóły uprawnień komponentu zamykającego.
Dane lokalizacyjne w polu szczegółów uprawnień komponentu zamykającego będą
przedstawione w formie łącza. Po kliknięciu linku nastąpi automatyczne przejście do
zainstalowanej usługi obsłuzgi kart, np. Google Maps lub Karty Apple.
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Aktywacja uprawnienia specjalnego „Uprawnienie do konserwacji” dla tego smartfona.
Uprawnienie do konserwacji można aktywować tylko w przypadku smartfona, który został już
przypisany osobie. W ten sposób smartfon uzyskuje uprawnienia do blokowania komponentów
zamykających w stanie fabrycznym, a także do usuwania/dodawania komponentów zamykających
i nośników do systemu AirKey. Ponadto może dokonywać aktualizacji firmware komponentów
zamykających i programu Keyring nośników.

Aktywację specjalnego uprawnienia „Uprawnienie do konserwacji” wykonuje się na stronie
startowej Home za pośrednictwem kafelka Smartfony.
Na liście przeglądu kliknij żądany smartfon
Na zakładce Szczegóły wybierz w punkcie Ustawienia, zaznaczenie dla uprawnienia do
konserwacji a następnie kliknij Zapisz.

Szczegółowy opis tej operacji można znaleźć w naszym
podręczniku systemu AirKey w rozdziale 4.11 Dodawanie komponentu zamykającego.
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Dodawanie kart, breloków do kluczy, kluczy
Combi i bransoletek - kodowanie nośników

Uruchom aplikację AirKey i w menu
głównym wybierz punkt menu Koduj
nośniki.
Z listy przeglądu wybierz komponent
zamykający Bluetooth, za pomocą którego
nośnik ma zostać zaktualizowany.
Zostanie nawiązane połączenie z
komponentem zamykającym. Wkładkę
należy wcześniej aktywować poprzez
dotknięcie.
Uprawnienie do konserwacji musi być
aktywne dla smartfona!

Przytrzymaj nośnik w stanie fabrycznym
przy komponencie zamykającym, aby
wykonać aktualizację nośnika.

W polu szczegółów nośnika wybierz opcję
Dodaj.
Wprowadź dla nośnika jednoznaczną nazwę
i wybierz opcję Dodaj.
Jeśli do dyspozycji jest kilka systemów
zamknięć, należy wybrać odpowiedni system
zamknięć.

Ponownie przytrzymaj nośnik w stanie
fabrycznym przy komponencie zamykającym,
aby zakończyć operację.

Szczegółowy opis tej operacji można znaleźć w naszym podręczniku systemu AirKey
w rozdziale 4.12 Dodawanie kart, breloków do kluczy i kluczy Kombi.
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Utworzenie osoby /
Przypisanie nośnika do osoby

Na stronie startowej Home na szarej
belce Nośniki & Osobywybierz Dodaj bloki
-> Utwórz osobę.

Wypełnij pola formularza.
Pola oznaczone gwiazdką (*) są
obowiązkowe
Kliknij przycisk Zapisz.

Teraz kliknij przycisk graficzny Przypisz
nośnik (pod symbolem osoby).

Wybierz z listy przeglądu nośnik, który
zostanie przypisany do osoby.
Wyświetlane będą wyłącznie nośniki, które
jeszcze nie zostały przypisane żadnej osobie.
Kliknij przycisk Dalej.
Następnie kliknij opcję Przypisz nośnik.
Nośnik został pomyślnie przypisany
wybranej osobie.

Bardziej szczegółowy opis tej operacji można znaleźć w naszym podręczniku systemu AirKey
w rozdziale 4.7 Utworzenie osoby i w rozdziale 5.6.5 Przypisanie nośnika do osoby.
Szczegółowy opis tej operacji można znaleźć w naszym podręczniku systemu AirKey w
rozdziale 4.7.1 Import danych osobowych.
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Przydzielanie uprawnień

Na stronie startowej Home wybierz
kafelek Smartfony lub Karty.
Na liście przeglądu kliknij żądany nośnik.

Jeśli nośnik został przypisany do osoby,
pojawi się przegląd uprawnień nośnika.

Funkcją Drag & Drop przeciągnij przycisk
graficzny z wybranymi drzwiami lub
wybranym obszarem na środkowy obszar.
Dopiero po przesunięciu wybranych drzwi
na środkowy obszar zostaną wyświetlone
możliwe rodzaje dostępu.

Kliknij Zapisz po skonfigurowaniu
wszystkich ustawień dla pożądanego
rodzaju dostępu.

Po utworzeniu uprawnień dostępu dla nośnika
należy zakończyć procedurę, wybierając najpierw
opcję Potwierdź uprawnienie , a następnie
wykonując
Do wygenerowania żądanego uprawnienia
dostępu wymagana jest jedna jednostka
KeyCredit!
Szczegółowy opis tej operacji można znaleźć w naszym
podręczniku systemu w rozdziale 4.14 Przydzielanie uprawnień.
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Tryb Hands-free dla komponentów
zamykających

Komponenty zamykające Bluetooth mają możliwość użytkowania w trybie Hands-free.
Jednocześnie chodzi tu o funkcję zwiększającą komfort, w przypadku której nie będzie już konieczne
wybieranie komponentu zamykającego w aplikacji. Administrator może skonfigurować tę funkcję,
aby umożliwić dostęp także z włączoną blokadą ekranu w smartfonie. W tym celu na stronie
startowej Home wybierz kafelek Ustawienia, aby następnie uaktywnić na zakładce „Ogólne”
funkcję „Dostęp z zablokowanego ekranu“.

W aplikacji AirKey w menu
głównym Ustawienia
uaktywnić tryb Hands-free.

Dodatkowo w polu Uprawnienia należy
aktywować tryb Hands-free.
Funkcja: Po dotknięciu, wkładka wysyła sygnał
Bluetooth. W przypadku czytnika naściennego
odbywa się to automatycznie, bez dotknięcia. Jeśli
aplikacja mobilna AirKey w zasięgu ryglowania
odbierze ten sygnał Bluetooth, zostanie
rozpoczęty proces ryglowania.

Szczegółowy opis tej operacji można znaleźć w naszym
podręczniku systemu w rozdziale 6.9 Ustawienia aplikacji AirKey i w rozdziale
6.16 Dezaktywacja: Przegląd trybu Hands-free.
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Dezaktywacja nośnika - w razie utraty

Dezaktywacja
Na stronie startowej Home wybierz
kafelek Smartfony lub Karty.
Na liście przeglądu kliknij żądany nośnik.
Kliknij przycisk Dezaktywuj nośnik.

Wprowadzić powód dezaktywacji.
Jako powód można wybrać „Utrata”,
„Uszkodzenie” lub „Inny”. Kliknij przycisk
Dalej. Potwierdź pytanie bezpieczeństwa
przyciskiem Dezaktywuj nośnik.
Kliknij przycisk Dalej.
Potwierdź pytanie bezpieczeństwa
przyciskiem Dezaktywuj nośnik.

Wykonaj aktualizację komponentów
zamykających, do których nośnik był
uprawniony. W ten sposób zadanie
konserwacyjne dotyczące czarnej listy
zostanie usunięte z listy i dezaktywowane
nośniki nie będą mogły już blokować tych
komponentów zamykających.

Szczegółowy opis tej operacji można znaleźć w naszym podręczniku systemu w rozdziale
5.6.17 Dezaktywacja nośnika i w rozdziale 5.6.19 Reaktywacja nośnika.
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Przegląd systemu AirKey
https://www.evva.com/de/airkey/website/
Moduł zarządzania AirKey online
http://airkey.evva.com
Podręcznik systemu AirKey
https://www.evva.com/de/airkey/systemmanual/
Samouczek obsługi oprogramowania systemu AirKey
http://video.evva.com/tutorials/airkey/software/de/
Instrukcje montażu, arkusze specyfikacji & informacje dot. użytkowania#
https://www.evva.com/de/downloads
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