AirKey | Release Notes

Poznámky k verzi 27.02.2020 systému AirKey
Abychom vám mohli nabízet co nejlepší služby a velmi kvalitní produkt, došlo k rozšíření
systému AirKey o nové funkce a ke zlepšení jeho stávajících funkcí. V této souvislosti máte k
dispozici novou verzi systému AirKey.

Co je nového?
K termínu oznámenému v okně údržby máte s novou verzí AirKey k dispozici následující funkce
a vylepšení:

Online správa systému AirKey
•

Všeobecná vylepšení a odstraňování chyb

Aplikace AirKey 2.5.1 pro Android
•
•
•

Další vylepšení pro Android 10
Optimalizovaná spotřeba akumulátoru, pokud jsou funkce "Režim Hands-free" a
"Odemykání z oznámení" deaktivovány
Všeobecná vylepšení a odstraňování chyb

Co potřebujete k tomu, abyste mohli využívat
nové funkce?
Chcete-li používat uvedení funkce, musíte aktualizovat následující komponenty:
•

Aplikaci AirKey pro systém Android v obchodě Play

Online správa systému AirKey se aktualizuje automaticky.
Při použití volitelné kódovací stanice nainstalujte a spusťte aplikaci kódovací stanice znovu,
abyste použili poslední aktualizaci.
Změny cloudového rozhraní AirKey naleznete přímo v Dokumentaci API
https://integration.api.airkey.evva.com/docs/
Tým AirKey společnosti EVVA vám přeje s novými funkcemi a vylepšeními systému AirKey
příjemnou zábavu.

04.03.20

Technické změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.
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Poznámky k verzi 03.12.2019 systému AirKey
Abychom vám mohli nabízet co nejlepší služby a velmi kvalitní produkt, došlo k rozšíření
systému AirKey o nové funkce a ke zlepšení jeho stávajících funkcí. V této souvislosti máte k
dispozici novou verzi systému AirKey.

Co je nového?
S 03.12.2019 máte k dispozici vylepšenou verzi aplikace pro Android pro AirKey. Nová verze
obsahuje následující nové funkce a vylepšení:

Aplikace AirKey 2.4.6 pro Android
•
•
•

Funkce „Send a Key“ byla dále optimalizována
Úpravy pro Android 10
Odstranění různých chyb a stabilizace systému

Co potřebujete k tomu, abyste mohli využívat
nové funkce?
Chcete-li používat uvedení funkce, musíte aktualizovat následující komponenty:
•

Aplikaci AirKey pro systém Android v obchodě Play

Tým AirKey společnosti EVVA vám přeje s novými funkcemi a vylepšeními systému AirKey
příjemnou zábavu.

04.03.20

Technické změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.
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Poznámky k verzi 31.10.2019 systému AirKey
Abychom vám mohli nabízet co nejlepší služby a velmi kvalitní produkt, došlo k rozšíření
systému AirKey o nové funkce a ke zlepšení jeho stávajících funkcí. V této souvislosti máte k
dispozici novou verzi systému AirKey.

Co je nového?
K termínu oznámenému v okně údržby máte s novou verzí AirKey k dispozici následující funkce
a vylepšení:

Online správa systému AirKey
•
•

•

Uživatel může v online správě určit, zda se smí smartphone i přes aktivovaný zámek
displeje zablokovat.
Aktualizace po uzamknutí: Uzamykací komponenty lze aktualizovat automaticky po
každém uzamknutí pomocí Bluetooth, je-li k dispozici připojení k internetu. To se děje
alespoň jednou za 6 hodin nebo (po nastavení) po každém uzamknutí pomocí
Bluetooth. Tím budou následující data uzamykacího systému při uzamknutí pomocí
smartphonů ještě aktuálnější:
o Blacklist
o Časové pásmo
o Čas
o Záznamy v protokolu
Odstranění různých chyb a stabilizace systému

Aplikace AirKey 2.4.0 pro Android
•
•
•
•
•

Zasílání klíčů bylo zjednodušeno
Uzamknutí bylo optimalizováno
Nová funkce Foreground Service: Uzamknutí pomocí handsfree a zamknutí
z oznámení ještě rychlejší a stabilnější
Podpora pro aktualizaci po uzamknutí
Odstranění různých chyb a stabilizace systému

Aplikace AirKey 1.9.0(91) pro iOS
•
•
•
•
•

Zasílání klíčů bylo zjednodušeno
Uzamknutí bylo optimalizováno
Nová funkce Podpora pro iOS NFC: NFC aktivuje aplikaci AirKey a umožní uzamknutí
pomocí Bluetooth (od iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max)
Podpora pro aktualizaci po uzamknutí
Odstranění různých chyb a stabilizace systému

Uzamykací komponenty
•
•
•
•

Podpora pro iOS NFC (pouze pro uzamykací komponenty Bluetooth)
Nová funkce: Aktualizace po uzamknutí (pouze pro uzamykací komponenty
Bluetooth)
Optimalizace spotřeby energie a detekce vybití baterie
Odstranění různých chyb a stabilizace systému

04.03.20

Technické změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.
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Co potřebujete k tomu, abyste mohli využívat
nové funkce?
Chcete-li používat uvedení funkce, musíte aktualizovat následující komponenty:
Společně s novou verzí systému AirKey jsou pro aktualizaci k dispozici
•
•
•

Aplikaci AirKey pro systém Android v obchodě Play
Aplikaci AirKey pro systém iOS v App Storu společnosti Apple
Firmware pro nástěnné čtecí jednotky AirKey a cylindrické vložky AirKey

Online správa systému AirKey se aktualizuje automaticky.
Při použití volitelné kódovací stanice nainstalujte a spusťte aplikaci kódovací stanice znovu,
abyste použili poslední aktualizaci.
Tým AirKey společnosti EVVA vám přeje s novými funkcemi a vylepšeními systému AirKey
příjemnou zábavu.

04.03.20

Technické změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.
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Poznámky k verzi 22.08.2019 systému AirKey
Abychom vám mohli nabízet co nejlepší služby a velmi kvalitní produkt, došlo k rozšíření
systému AirKey o nové funkce a ke zlepšení jeho stávajících funkcí. V této souvislosti máte k
dispozici novou verzi systému AirKey.

Co je nového?
K termínu oznámenému v okně údržby máte s novou verzí AirKey k dispozici následující funkce
a vylepšení:

Online správa systému AirKey
•
•

Cloudové rozhraní systému AirKey – rozhraní (API) pro systémy třetích stran
Odstranění různých chyb a stabilizace systému

Co potřebujete k tomu, abyste mohli využívat
nové funkce?
Online správa systému AirKey se aktualizuje automaticky.
K aktivaci cloudového rozhraní systému AirKey jsou nutné kredity KeyCredit. Můžete
přitom použít stávající kredity KeyCredit nebo použít odpovídající stírací kupón pro kredity
KeyCredit cloudového rozhraní systému AirKey.
Další podrobnosti o cloudovém rozhraní systému AirKey získáte u svého prodejce EVVA nebo
použijte systémovou příručku (https://www.evva.com/cs/airkey/systemmanual/)
a dokumentaci ke cloudovému rozhraní systému AirKey
(https://integration.api.airkey.evva.com/docs/).
Pokud používáte kódovací stanici, nainstalujte a restartujte aplikaci kódovací stanice.
Tým AirKey společnosti EVVA vám přeje s novými funkcemi a vylepšeními systému AirKey
příjemnou zábavu.

04.03.20

Technické změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.
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Poznámky k verzi 19.07.2019 systému AirKey
Abychom vám mohli nabízet co nejlepší služby a velmi kvalitní produkt, došlo k rozšíření
systému AirKey o nové funkce a ke zlepšení jeho stávajících funkcí. V této souvislosti máte k
dispozici novou verzi systému AirKey.

Co je nového?
K termínu oznámenému v okně údržby máte s novou verzí AirKey k dispozici následující funkce
a vylepšení:

Aplikace pro iOS
•

Kvůli chybě v operačním systému iOS nebyly některé smartphony po aktualizaci
zaregistrovány na 1.8.0. Tato verze řeší problém aktualizace z verze <1.8.0.

04.03.20

Technické změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.
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Poznámky k verzi 10.07.2019 systému AirKey
Abychom vám mohli nabízet co nejlepší služby a velmi kvalitní produkt, došlo k rozšíření
systému AirKey o nové funkce a ke zlepšení jeho stávajících funkcí. V této souvislosti máte k
dispozici novou verzi systému AirKey.

Co je nového?
K termínu oznámenému v okně údržby máte s novou verzí AirKey k dispozici následující funkce
a vylepšení:

Online správa systému AirKey
•
•
•
•

Volitelně aktivovatelné dvoufaktorové ověřování (2FA) při přihlášení
Po uzamčení volitelně aktivovatelná automatická aktualizace údajů z aplikace AirKey ve
smartphonu
Nezdařené pokusy o přihlášení jsou zapsány do protokolu
Odstranění různých chyb a stabilizace systému

Aplikace AirKey pro Android
•
•

Interval aktualizace zkrácen z 24 na 12 hodin (každých 12 hodin bude proveden pokus
automaticky aktualizovat údaje aplikace AirKey ve smartphonu)
Odstranění různých chyb a stabilizace systému

Aplikace AirKey pro iOS
•
•

Interval aktualizace zkrácen z 24 na 12 hodin (každých 12 hodin bude proveden pokus
automaticky aktualizovat údaje aplikace AirKey ve smartphonu)
Odstranění různých chyb a stabilizace systému

Co potřebujete k tomu, abyste mohli využívat
nové funkce?
Chcete-li používat uvedení funkce, musíte aktualizovat následující komponenty:
•
•

aplikaci AirKey pro systém Android v obchodě Play
aplikaci AirKey pro systém iOS v App Storu společnosti Apple

Online správa systému AirKey se aktualizuje automaticky.
Pokud používáte kódovací stanici, nainstalujte a restartujte aplikaci kódovací stanice.
Tým AirKey společnosti EVVA vám přeje s novými funkcemi a vylepšeními systému AirKey
příjemnou zábavu.

04.03.20

Technické změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.
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Poznámky k verzi 6.12.2018 systému AirKey
Abychom vám mohli nabízet co nejlepší služby a velmi kvalitní produkt, došlo k rozšíření
systému AirKey o nové funkce a ke zlepšení jeho stávajících funkcí. V této souvislosti máte k
dispozici novou verzi systému AirKey.

Co je nového?
K termínu oznámenému v okně údržby máte s novou verzí AirKey k dispozici následující funkce
a vylepšení:

Online správa systému AirKey
•
•
•
•
•

Počet současných uvolnění uzamykacích komponent byl zvýšen z 100 na 250.
Možnost provozování kódovací stanice bez online správy a grafického uživatelského
rozhraní: https://airkey.evva.com/smkrest/jnlp/newest-jar-file
o Popis příkladu: java -jar smk-web-start-container-11.10.5-production.jar --help
Lepší rychlost přenosu SMS pomocí funkce Send a Key
Byla zastavena podpora apletů Java prohlížeče. Kódovací stanici lze používat jako
obvykle prostřednictvím aplikace kódovací stanice
Odstranění různých chyb a stabilizace systému

Aplikace AirKey pro Android
•
•
•
•

Přizpůsobení a podpora pro systém Android 9
Zlepšení kompatibility pro nové smartphony
Zastavení podpory Android pro verze < 5.0. Stávající instalace prozatím fungují.
Odstranění různých chyb a stabilizace systému

Aplikace AirKey pro iOS
•
•
•
•

Přizpůsobení a podpora pro systém iOS 12
Zlepšení kompatibility pro nové smartphony
Grafická přizpůsobení pro iPhone X (Notch)
Odstranění různých chyb a stabilizace systému

Uzamykací komponenty
•
•
•

Počet současných uvolnění uzamykacích komponent byl zvýšen z 100 na 250.
Zlepšení funkce Handsfree u nástěnných čtecích jednotek s rozhraním Bluetooth, pokud
smartphone neopustí oblast dosahu Handsfree
Odstranění různých chyb a stabilizace systému

04.03.20

Technické změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.
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Co potřebujete k tomu, abyste mohli využívat
nové funkce?
Abyste mohli využívat funkce popsané v těchto poznámkách, musíte v systému AirKey
aktualizovat všechny komponenty. Akce Bluetooth lze používat pouze u nových uzamykacích
komponent Bluetooth.
Společně s novou verzí systému AirKey jsou pro aktualizaci k dispozici
•
•
•

nová aplikace AirKey pro operační systémy Android a iOS, k dispozici v příslušných
obchodech
nový firmware pro nástěnné čtecí jednotky AirKey a cylindrické vložky AirKey
nová verze správce klíčů pro přístupová média

Online správa systému AirKey se aktualizuje automaticky.

04.03.20

Technické změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.
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Poznámky k verzi 24.09.2018 systému AirKey
Abychom vám mohli nabízet co nejlepší služby a velmi kvalitní produkt, došlo k rozšíření
systému AirKey o nové funkce a ke zlepšení jeho stávajících funkcí. V této souvislosti máte k
dispozici novou verzi systému AirKey.
Od 24.09.2018 je k dispozici vylepšený balíček firmwaru verze 4.84 (Hlavice 4.84 /
Elektronický modul 4.84 / JC-Applet 6.48) pro Bluetooth cylindrické vložky.
Nová verze obsahuje následující nové funkce a vylepšení:

Firmware cylindrických vložek AirKey BLE:
•
•
•
•

Bude vylepšeno a optimalizováno chování při obnově.
Bude optimalizován indikátor stavu baterie.
Proběhne příprava na uvolnění ve více než 100 zařízeních.
Budou odstraněny různé chyby a stabilizován systém.

04.03.20

Technické změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.
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Poznámky k verzi 19.06.2018 systému AirKey
Abychom vám mohli nabízet co nejlepší služby a velmi kvalitní produkt, došlo k rozšíření
systému AirKey o nové funkce a ke zlepšení jeho stávajících funkcí. V této souvislosti máte k
dispozici novou verzi systému AirKey.

Aplikace AirKey pro iOS
•
•

Lepší zpracování chyb při pomalém nebo nestabilním datovém připojení.
Odstraňování chyb při synchronizaci většího množství dat.

04.03.20

Technické změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.

11 / 30

AirKey | Release Notes

Poznámky k verzi 20.02.2018 systému AirKey
Abychom vám mohli nabízet co nejlepší služby a velmi kvalitní produkt, došlo k rozšíření
systému AirKey o nové funkce a ke zlepšení jeho stávajících funkcí. V této souvislosti máte k
dispozici novou verzi systému AirKey.

Co je nového?
K termínu oznámenému v okně údržby máte s novou verzí AirKey k dispozici následující funkce
a vylepšení:

Online správa systému AirKey
•
•
•

Informace o stávajících úkonech údržby nebo důležité informace pro správce mohou
být opět poslány e-mailem.
Budou odstraněny různé chyby a stabilizován systém.
Pozor: 13. února 2018 aktualizujeme certifikát serveru. Aktualizace certifikátu se týká
také aktualizací komponent AirKey (médií a uzamykacích komponent) prostřednictvím
kódovací stanice. Aby aktualizace prostřednictvím kódovací stanice fungovaly i nadále,
musíte po 13. únoru 2018 při používání kódovací stanice stáhnout znovu místní aplikaci
či aplet prohlížeče.

AirKey-App
•
•
•

Informace o připravovaných úkonech údržby prostřednictvím Push-upozornění pro
techniky údržby.
Různé opravy chyb a stabilizace.
Upozornění: Dne 13.2.2018 bude aktualizován certifikát serveru. Spojení mezi aplikací
AirKey a serverem AirKey jsou potom možná pouze s nejnovější verzí aplikace.
Aktualizujte proto včas Vaší aplikaci AirKey. Funkce zamknutí uzamykacích komponentů
jsou stále možné i s předchozími verzemi aplikace AirKey.

Uzamykací komponenty
•
•

Při nastavení manuálního trvalého otevření uzamykacích komponent se optimalizuje
správa baterie a zvyšuje se její životnost.
Budou odstraněny různé chyby a stabilizován systém.

Co potřebujete k tomu, abyste mohli využívat
nové funkce?
Abyste mohli využívat funkce popsané v těchto poznámkách k verzi, musíte v systému AirKey
aktualizovat všechny komponenty. Akce Bluetooth lze používat pouze u nových komponent
Bluetooth.
Společně s novou verzí systému AirKey jsou pro aktualizaci k dispozici:
•
•

nová aplikace AirKey pro operační systémy Android a iOS, (k dispozici v obchodech
Google Play a AppStore od 09. února 2018),
nový firmware pro nástěnné čtecí jednotky AirKey a cylindrické vložky AirKey,

04.03.20

Technické změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.
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které je možné je použít k aktualizaci. Online správa systému AirKey se aktualizuje
automaticky.
Předpokládáme, že aktualizace bude možná od 20. února 2018 od 16:00 hodin. Nové verze
aplikace AirKey pro operační systémy Android a iOS budou k dispozici již dříve. Budeme vás o
tom informovat prostřednictvím online správy systému AirKey či v aplikaci AirKey.

04.03.20

Technické změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.
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Poznámky k verzi 09.02.2018 systému AirKey
Abychom vám mohli nabízet co nejlepší služby a velmi kvalitní produkt, došlo k rozšíření
systému AirKey o nové funkce a ke zlepšení jeho stávajících funkcí. V této souvislosti máte k
dispozici novou verzi systému AirKey.

AirKey-App
•
•
•

Informace o připravovaných úkonech údržby prostřednictvím Push-upozornění pro
techniky údržby.
Různé opravy chyb a stabilizace.
Upozornění: Dne 13.2.2018 bude aktualizován certifikát serveru. Spojení mezi aplikací
AirKey a serverem AirKey jsou potom možná pouze s nejnovější verzí aplikace.
Aktualizujte proto včas Vaší aplikaci AirKey. Funkce zamknutí uzamykacích komponentů
jsou stále možné i s předchozími verzemi aplikace AirKey.

04.03.20

Technické změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.
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Poznámky k verzi 15.11.2017 systému AirKey
Abychom vám mohli nabízet co nejlepší služby a velmi kvalitní produkt, došlo k rozšíření
systému AirKey o nové funkce a ke zlepšení jeho stávajících funkcí. V této souvislosti pro vás
společnost EVVA vyvinula novou verzi systému AirKey.

Co je nového?
Společně s termínem oznámeným v okně údržby obdržíte aktualizaci na nový flexibilní a velmi
bezpečný systém AirKey.
Systém AirKey nyní podporuje také zařízení iPhone pomocí vlastní aplikace iOS AirKey, která je
již nyní k dispozici v Apple Appstore.
Všechny nově dodané uzamykací komponenty jako
cylindrické vložky, visací zámky a nástěnné čtecí jednotky jsou kromě technologie NFC navíc
vybaveny technologií Bluetooth a mohou být pomocí této technologie ovládány. Nová funkce
Bluetooth tak umožňuje používat vedle již zavedeného operačního systému Android i mobilní
operační systém iOS.
Stávající uzamykací komponenty bez funkce Bluetooth podporují všechny nové funkce, které
s funkcí Bluetooth přímo nesouvisí, rovněž prostřednictvím technologie NFC a lze je jednoduše
dovybavit na uzamykací komponenty Bluetooth výměnou hlavice nebo čtecí jednotky.
Podrobné informace obdržíte u prodejce společnosti EVVA.
Kromě podpory technologie Bluetooth a systému iOS byl systém AirKey vybaven ještě dalšími
zajímavými funkcemi.
K dispozici jsou následující nové funkce a vylepšení aktualizované verze systému AirKey:

Online správa systému AirKey
•
•
•

•
•
•
•

•

Nová přehledná úvodní stránka pro snadný přehled a ovládání uzamykacího systému.
Při počátečním nastavení uzamykacího systému vás podporuje průvodce.
Nová funkce Send-A-Key zjednodušuje registraci smartphonů a přidělování oprávnění
díky možnosti odeslání SMS zpráv přímo z online správy systému AirKey.
o Registrace nového smartphonu může nyní probíhat přímo prostřednictvím přijaté
SMS zprávy.
o Nová nebo změněná oprávnění se po vytvoření automaticky odešlou do
smartphonu.
Spolu se změněným oprávněním je možné poslat zprávy, aby byl uživatel o změnách
informován.
Geotagging – pro uzamykací komponenty lze ukládat adresní data nebo souřadnice
GPS.
o Díky tomu je možná přímá navigace k uzamykací komponentě.
K dispozici jsou již předem konfigurovaná světová časová pásma včetně nastavení
letního a zimního času.
o Časová pásma jsou synchronizována s oficiální databází časových pásem.
Svátky lze spravovat ve vlastním kalendáři svátků.
o O svátcích neproběhne automatická inicializace trvalého otevření.
o Periodická oprávnění nemají o svátcích přístup. Tím jsou vyloučeny nežádoucí
přístupy.
Je možné ukládat předem nastavené hodnoty pro konfiguraci uzamykacích komponent.
o K systému se poté připojí nové uzamykací komponenty podle konfigurace
přednastavených hodnot, aniž by se musely dodatečně přizpůsobit.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ve stavu přihlášení lze v rozbalovacím seznamu snadno a bezproblémově změnit jazyk.
o Dalším jazykem na výběr je švédština.
Pomocí souboru .CSV lze rychle naimportovat nové osoby.
o
Import osob je možné provádět i několikrát.
Je možné provádět export každého zobrazení seznamu a také všech protokolů
a uzamykacího plánu.
Pro identifikační média a smartphony lze vytisknout potvrzení o předání.
Konfigurace nastavení pro jednu uzamykací komponentu byla převedena v samostatné
tabulce.
Označení uzamykací komponenty a doplňkové informace je možné upravit přímo
v seznamu uzamykacích komponent.
Telefonní číslo smartphonu již nemusí být unikátní. To usnadňuje výměnu smartphonu.
POZOR! K provedení funkce „Send-A-Key“ je nutné telefonní číslo.
Identifikační média a smartphony lze snáze odebrat z uzamykacího systému, i když již
nejsou k dispozici.
Zlepšení kompatibility prohlížeče kódovací stanice.
o Kódovací stanici můžete ovládat buď prostřednictvím místní aplikace nebo apletu
prohlížeče. Podpora apletů JAVA prohlížeče je však u výrobců prohlížečů stále
nižší. Proto doporučujeme používat kódovací stanici s bezplatnou místní
aplikací Java Web Start.
o Nová funkce: Kódovací stanici je možné používat bez přihlášení do online
správy, s místní aplikací, jako aktualizační nástroj pro média a uzamykací
komponenty. Tak je možné vybrat nová oprávnění pro média například na
recepci.
o Zlepšení používání kódovací stanice se zabezpečením firewall a při omezeních
ze strany internetových poskytovatelů. Komunikace s kódovací stanicí nyní
probíhá přes port 443 místo portu 7070.
o Lokální aplikace aktuálně podporuje tyto prohlížeče a operační systémy:
▪ Windows (Windows 7 a 10): Chrome, Firefox, Internet Explorer a
Edge
▪ MacOS (OS X 10): Chrome a Firefox
▪ Linux (Ubuntu 14.04): Firefox
o Návod k instalaci místní aplikace pro kódovací stanici si můžete otevřít na naší
domovské stránce.
http://www.evva.com/fileadmin/files_all/Download/AirKey/Installationsanleitung
/Instalace_kódovací_stanice.pdf
Je možné konfigurovat oznámení e-mailem určená správcům
o Správci obdrží zprávy e-mailem pro nové úkoly údržby, důležité informace nebo
okna údržby i v případě, že nejsou přihlášeni do online správy.

Aplikace
•
•
•

•
•

Byl kompletně přepracován design aplikace.
Aplikace AirKey je nyní dostupná pro systém Android A iOS.
Ovládání aplikace bylo rozšířeno o akce Bluetooth.
o Zobrazí se komponenty Bluetooth v dosahu a lze je zablokovat, aktualizovat
a nastavit do režimu trvalého otevření.
o Pokud se přiblížíte ke komponentě Bluetooth, pro kterou existuje platné
oprávnění, obdržíte oznámení, prostřednictvím kterého lze spustit proces
uzamykání.
Uzamykání uzamykacích komponent Bluetooth pomocí přiblížení je možné
prostřednictvím připojitelné funkce Hands-free.
Nechejte si posílat oznámení o nových nebo změněných oprávněních a také
o nadcházejících nezbytných úkolech údržby.
o Pokud je smartphone zaregistrován ve více než jednom uzamykacím systému, je
možné individuálně vybrat, pro které uzamykací systémy mají být oznámení
zasílána.
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•
•
•

•
•

Uzamykací komponenty lze pomocí smartphonu velmi jednoduše nastavit do režimu
trvalého otevření.
Funkce „Pull-to-refresh“ nahrazuje dosavadní synchronizační tlačítko smartphonu.
o Přejeďte v aplikaci AirKey prstem shora dolů přes displej a spusťte
synchronizaci.
Funkce „Kódování médií“ umožňuje aktualizaci identifikačních médií prostřednictvím
uzamykacích komponent.
o Smartphone se prostřednictvím technologie Bluetooth připojí k uzamykací
komponentě a poté je možné aktualizovat identifikační médium připojené k této
komponentě. Smartphone proto nemusí mít funkci NFC.

Připojení dalších uzamykacích systémů je nyní možné pomocí položky nabídky
„Nastavení“.
Dalším jazykem na výběr je švédština.

Identifikační média
•
•

Dejte uzamykací komponenty dvakrát rychle za sebou následujícím uvedením
identifikačního média do režimu trvalého otevření.
Oprávnění uzamykací komponenty a oprávnění úseku jsou nyní na stejné úrovni
(dosud: oprávnění uzamykací komponenty bylo nadřazeno oprávnění úseku).

Uzamykací komponenty
•
•
•

•
•

Nástěnná čtecí jednotka, visací zámek a cylindrická vložka byly rozšířeny o technologii
Bluetooth.
Dotkněte se cylindrické vložky Bluetooth a zahájíte komunikaci a provedete zamykací
procesy.
Nástěnnou čtecí jednotku, visací zámek a cylindrickou vložku lze automaticky v určitém
okamžiku nebo ručně pomocí smartphonu popř. identifikačního média nastavit do
režimu trvalého otevření.
o Ručně nastavená trvalá otevření lze v určitém okamžiku automaticky ukončit
(poloautomatický systém).
Normální a prodlouženou dobu odemknutí lze nastavit pro jednotlivou uzamykací
komponentu v rozmezí 1 až 250 sekund.
Jednoduše nahraďte stávající hlavice nebo čtecí jednotky NFC za hlavice a čtecí
jednotky Bluetooth. Podrobné informace obdržíte u prodejce společnosti EVVA.

Co je potřebné k tomu, aby bylo možné využívat nové
funkce?
Aby bylo možné využívat funkce popsané v těchto poznámkách k verzi, je nutné aktualizovat
všechny komponenty v systému AirKey. Akce Bluetooth lze používat pouze u nových
komponent Bluetooth.
Společně s novou verzí systému AirKey jsou pro aktualizaci k dispozici:
•
•
•

nová aplikace AirKey pro operační systémy Android a iOS,
nový firmware pro nástěnné čtecí jednotky AirKey a cylindrické vložky AirKey,
nová verze správce klíčenky pro identifikační média.
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Online správa se aktualizuje automaticky.
Podle předpokladů bude aktualizace na verzi AirKey 2.2 možná od 15.11.2017. Příslušnou
upřesňující informaci obdržíte prostřednictvím online správy systému AirKey.
Tým AirKey společnosti EVVA vám přeje příjemnou zábavu s novými funkcemi a vylepšeními
systému AirKey.
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Poznámky k verzi 06.04.2017 systému AirKey
Vážení zákazníci!
Abychom Vám mohli nabízet ty nejlepší služby, staráme se průběžně o udržení
infrastruktury systému AirKey na nejaktuálnější úrovni. Z tohoto důvodu provádíme
plánované údržby, během kterých systém AirKey dočasně nefunguje.
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Poznámky k verzi 21.02.2017 systému AirKey
Vážení zákazníci!
Abychom Vám mohli nabízet ty nejlepší služby, staráme se průběžně o udržení
infrastruktury systému AirKey na nejaktuálnější úrovni. Z tohoto důvodu provádíme
plánované údržby, během kterých systém AirKey dočasně nefunguje.
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Poznámky k verzi 11.08.2016 systému AirKey
Abychom vám mohli nabízet co nejlepší služby a velmi kvalitní výrobek, snažíme se
nepřetržitě rozšiřovat systém AirKey o nové funkce a zlepšovat jeho stávající funkce.
V této souvislosti vám byla dána k dispozici nová verze systému AirKey.

Aplikace
•
•

Zvýšení kompatibility smartphonu. Viz seznam testovaných smartphonů.
Odstranění chyb v překladech

Aktualizace firmwaru nástěnné čtecí jednotky
•

Příprava na používání dalších identifikačních médií.

Co je potřebné k tomu, aby bylo možné využívat nové funkce?
Aby bylo možné využívat všechny funkce popsané v těchto Poznámkách k verzi, je nutné
aktualizovat všechny komponenty v systému AirKey.
Společně s novou verzí systému AirKey jsou k dispozici:
•
•

nová aplikace AirKey,
nový firmware nástěnných čtecích jednotek AirKey.

Je možné je použít k aktualizaci.
Podle předpokladů bude aktualizace na verzi 11.08.2016 možná od 20:00 hod.
Tým AirKey společnosti EVVA vám přeje příjemnou zábavu s novými funkcemi a
vylepšeními systému AirKey!
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Poznámky k verzi 13.06.2016 systému AirKey
Od 13.06.2016 máte k dispozici vylepšený Firmware set pro cylindr 3.28 (Hlavice 3.28 /
Elektronický modul 3.12 / JC-Applet 5.6) S novou verzí jsou k dispozici následující funkce
a vylepšení:

Firmware
•
•

Vylepšení rozpoznání identifikačního média a probuzení čtečky
Redukce spotřeby proudu v klidovém stavu a zvýšení životnosti baterie.
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Poznámky k verzi 24.03.2016 systému AirKey
K datu 24.03.2016 je k dispozici vylepšená verze aplikace AirKey. Následující nové funkce
a vylepšení jsou dostupné s novou verzí:

Aplikace
•
•
•
•

Optimalizovaná komunikace mezi aplikací a online správou.
Nyní se namísto portu 443 komunikuje přes port 7070, nezávisle na omezení mobilních
operátorů a konfigurací portů v bezdrátových sítích.
Korekce chyb během aktualizace firmwaru (aktualizace JC-Applet) se mohou
vyskytnout v přerušení spojení.
Opravené chyby v překladu"
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Poznámky k verzi 11.02.2016 systému AirKey
Abychom vám mohli nabízet co nejlepší služby a velmi kvalitní výrobek, snažíme se
nepřetržitě rozšiřovat systém AirKey o nové druhy funkcí a zlepšovat ty stávající. V této
souvislosti máte k dispozici novou verzi systému AirKey.

Co je nového?
K termínu oznámenému v okně údržby máte s novou verzí AirKey k dispozici následující
funkce a vylepšení:

Online správa systému AirKey
•
•
•
•

S aplikací Internet Explorer 11 můžete opět volit tlačítka uvnitř dialogů
Byla upravena operace "Zapomenuté heslo"
Odstranění chyb v překladech
Odstranění menších chyb

Aplikace
•
•
•

Doteková zpětná vazba při chybovém hlášení "Spojení přerušeno"
Odstranění chyb v překladech
Odstranění menších chyb

Tato aplikace byla testována také na dalších smartphonech a na naší domovské stránce
byl aktualizován seznam kompatibilních smartphonů.

Firmware
•
•

Vylepšená správa baterií u cylindrických vložek AirKey
Komponenty nahrazené nebo bez náhrady demontované prostřednictvím funkce
Možnosti opravy lze opět zprovoznit v pobočce EVVA Vídeň.

Co je potřebné k tomu, aby bylo možné využívat nové funkce?
Aby bylo možné využívat všechny funkce popsané v těchto Poznámkách k verzi, je nutné
dbát na to, aby byly v systému AirKey aktualizovány všechny komponenty.
Společně s novou verzí systému AirKey jsou k dispozici
•
•
•

nová aplikace AirKey
nový firmware cylindrických vložek AirKey
nový firmware nástěnných čtecích jednotek AirKey

které je možné použít k aktualizaci.
Aktualizace na verzi 11.2.2016 bude podle předpokladů možná od 20:00 hodin.
Příslušnou upřesňující informaci obdržíte prostřednictvím online správy systému AirKey.
Tým AirKey společnosti EVVA vám přeje příjemnou zábavu s novými funkcemi a
vylepšeními systému AirKey!
04.03.20

Technické změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.

24 / 30

AirKey | Release Notes

Poznámky k verzi 24.07.2015 systému AirKey
Abychom vám mohli nabízet co nejlepší služby a vysoce kvalitní výrobek, nepřetržitě se
snažíme rozšiřovat systém AirKey o nové druhy funkcí a zlepšovat ty stávající. V této
souvislosti vám byla k dispozici dána nová verze systému AirKey.

Co je nového?
Od srpna 2015 je vám k dispozici jako nový hardware nástěnná čtecí jednotka AirKey. Ta
umožňuje řízení elektronických přístupových komponent, tak jako jste zvyklí i u ostatních
médií AirKey.
Navíc máte k dispozici i další funkce a vylepšení nové verze AirKey:

Online správa systému
•
•
•
•
•
•
•
•
•

podpora nástěnné čtecí jednotky AirKey
optimalizace přihlašovací stránky
zobrazení certifikátu
přidávání komponent přes kódovací stanici bylo zjednodušeno
lepší zobrazení chyb uzamykacích komponent
shrnutí možností oprav do jednoho úkolu údržby
odstranění chyb v překladech
nové jazyky: Španělština a Portugalština
odstranění menších chyb

Aplikace
•
•
•
•
•
•
•

vylepšená kompatibilita s Androidem 5
podpora nástěnné čtecí jednotky AirKey
doteková zpětná vazba při aktualizacích
lepší zobrazení chyb uzamykacích komponent
odstranění chyb v překladech
nové jazyky: Španělština a Portugalština
odstranění menších chyb

Firmware
•
•
•

zvýšená kompatibilita se smartphony
podpora nástěnné čtecí jednotky AirKey
kratší doba identifikace

Co je potřebné k tomu, aby bylo možné nové funkce využívat?
Aby bylo možné využívat všechny funkce popsané v těchto Poznámkách k verzi, je nutné dbát
na to, aby v systému AirKey byly aktualizovány všechny komponenty.
Společně s novou verzí systému AirKey jsou k dispozici:
•
•
•

nová aplikace AirKey,
nový firmware cylindrických vložek AirKey,
stejně jako nástěnná čtecí jednotka AirKey,

které je možné použít k aktualizaci.
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Podle předpokladů bude aktualizace na verzi 24.07.2015 možná od 24. 7. 2015, 21:00
hod. Příslušnou upřesňující informaci obdržíte prostřednictvím online správy systému AirKey.
Tým AirKey společnosti EVVA vám přeje příjemnou zábavu s novým hardwarem, novými
funkcemi a vylepšeními systému AirKey!
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Poznámky k verzi 17.03.2015 systému AirKey
Firmware cylindrických vložek AirKey:
•
•

•

Řešení problémů Release
Platí pouze pro válce s verzí firmware JC applet verzi 4.18 PIC verze 1.6, motorové PIC
verze 1.2:
o Poradce časovače modul (RTC); Omezený čas, předkrmy jsou možné bez chyb,
po aktualizaci. Položky protokolu jsou zobrazeny se správným časovým
razítkem.Aktualizace na nejnovější verzi firmwaru JC applet verzi 4.18 PIC verze
1.8, motorové PIC verze 1.2 se důrazně doporučuje.
Platí pouze pro válce s firmwarem nižší než JC applet verze 4.18 PIC verze 1.6,
motorové PIC verze 1.2:
o Příprava na verzi Android 5.0
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Poznámky k verzi 19.12.2014 systému AirKey
Online správa systému AirKey:
•
•
•

Záznamy osobních údajů v protokolu budou pomocí funkce ochrany údajů pouze
anonymizovány, ale nebudou vymazány. Tímto budou provedené akce zaprotokolovány,
nebude však možné přečíst žádné osobní údaje.
drobné úpravy protokolování
drobné úpravy v různých jazykových verzích

Aplikace AirKey:
•
•
•

Jméno systému bude servisním technikům zobrazeno v detailech komponentů
drobné úpravy v různých jazykových verzích
zvýšení bezpečnosti při ukládání oprávnění
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Poznámky k verzi 24.07.2014 systému AirKey
Abychom vám mohli nabízet co nejlepší služby a vysoce kvalitní výrobek, nepřetržitě se
snažíme rozšiřovat systém AirKey o nové druhy funkcí a zlepšovat jeho stávající funkce. V této
souvislosti vám byla k dispozici dána nová verze systému AirKey

Co je nového?
Prostřednictvím nové verze systému AirKey byly realizovány následující funkce a vylepšení:

Online správa systému AirKey:
•
•
•
•
•
•

Online správní středisko systému AirKey je nyní možné úspěšně obsluhovat také
prostřednictvím tabletů.
Inteligentní seznam zakázaných položek: Z tohoto seznamu jsou samočinně vyřazovány
záznamy médií, u kterých uplynula doba platnosti oprávnění.
Uzamykací komponenty je nyní možné přidávat přímo prostřednictvím hlavní nabídky.
V systémovém protokolu byla funkce hledání rozšířena o ID komponenty a média.
Při opětovné aktivaci médií je možné zvolit, zda mají být obnovena naposledy uložená
oprávnění, nebo nikoli.
Existuje možnost odebírat ze zařízení softwarovým postupem vadnou cylindrickou
vložku, kterou již nelze aktualizovat.software to remove faulty cylinders from the
system that can no longer be updated

Aplikace AirKey:
•

Byly upraveny překlady do dalších jazyků.

Co je potřebné k tomu, aby bylo možné nové funkce využívat??
Aby bylo možné využívat všechny funkce popsané v těchto Poznámkách k verzi, je nutné dbát
na to, aby v systému AirKey byly aktualizovány všechny komponenty.

Společně s novou verzí systému AirKey jsou k dispozici:
•
•

nová aplikace AirKey,
nový firmware cylindrických vložek AirKey, které je možné použít k aktualizaci.

Podle předpokladů bude aktualizace na verzi 24.07.2014 možná od 24.07.2014, 21:00 hod.
Příslušnou upřesňující informaci obdržíte prostřednictvím online správy systému AirKey.
Tým AirKey společnosti EVVA vám přeje příjemnou zábavu s novými funkcemi a vylepšeními
systému AirKey!

04.03.20

Technické změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.
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Poznámky k verzi 09.05.2014 systému AirKey
Abychom vám mohli nabízet co nejlepší služby a vysoce kvalitní výrobek, nepřetržitě se
snažíme rozšiřovat systém AirKey o nové funkce a zlepšovat ty stávající. V této souvislosti vám
byla k dispozici dána nová verze systému AirKey.

Co je nového ve verzi 09.05.2014?
Prostřednictvím nové verze systému AirKey byly realizovány následující funkce a vylepšení:

Online správa systému AirKey:
•
•
•

Zcela deaktivovaná média je nyní možné ze systému odebírat, aniž by je bylo nutné
předem reaktivovat.
Menší přizpůsobení při zaznamenávání událostí do protokolů.
Nyní je možné editovat a ukládat do paměti podrobné informace o deaktivovaných
médiích.

Aplikace AirKey:
•
•
•

Do aplikace AirKey bylo přidané nové tlačítko „Odebrat“, které je určené k odebírání
komponent a jehož prostřednictvím jsou design a chod aplikace přizpůsobeny funkci
přidávání komponent.
Smartphony mohou být nyní registrovány v nových systémech i tehdy, jestliže nebyly
předem zcela vymazány z jiných systémů.
Bylo optimalizováno chování aplikace AirKey související s časovým limitem. Tím je
umožněné rychlejší obnovování komunikace po přerušení spojení mezi komponentami
a smartphony, což zjednodušuje zacházení se systémem.

Firmware cylindrických vložek AirKey:
•

Byly zlepšeny vlastnosti související se čtením karet a s přívěsky.

Co je potřebné k tomu, aby bylo možné využívat nové funkce?
Aby bylo možné využívat všechny funkce popsané v těchto Poznámkách k verzi, je nutné dbát
na to, aby v systému AirKey byly aktualizovány všechny komponenty.

Společně s novou verzí systému AirKey jsou k dispozici
•
•
•

nová aplikace AirKey,
nový firmware cylindrických vložek AirKey,
nová verze správce klíčů Keyring pro média (karty a přívěsky).

Je možné použít je k aktualizaci.
Podle předpokladů bude aktualizace na verzi 09.05.2014 možná od 09.05.2014, 16:00 hod.
Příslušnou upřesňující informaci obdržíte prostřednictvím online správy systému AirKey.
Tým AirKey společnosti EVVA vám přeje příjemnou zábavu s novými funkcemi a vylepšeními
systému AirKey!

04.03.20

Technické změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.
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