AirKey | Release Notes

AirKey Release Notes 22.08.2019
Om u de best mogelijke dienstverlening te geven en een hoogwaardig product te bieden, wordt
het AirKey-sluitsysteem met nieuwe functies uitgebreid en verbeteren we bestaande functies.
In dit verband hebben we een nieuwe versie van het AirKey-sluitsysteem voor u voorbereid.

Wat is nieuw?
Vanaf de vermelde datum in het onderhoudsvenster worden de onderstaande functies en
verbeteringen beschikbaar met de nieuwe versie van AirKey.

AirKey-online-systeem
•
•

AirKey Cloud Interface – (API) voor externe systemen
Diverse herstelde bugs en stabilisaties

Wat heeft u nodig om de nieuwe functies te
kunnen gebruiken?
Het AirKey-online-systeem wordt automatisch geactualiseerd.
Voor het activeren van de AirKey Cloud Interface zijn KeyCredits nodig. Hiervoor kunt u uw
bestaande saldo aan KeyCredits gebruiken of de bijbehorende kraskaart van KeyCredits
AirKey Cloud Interface.
Voor meer informatie over AirKey Cloud Interface kunt u terecht bij uw EVVA-Partner of
raadpleegt u de systeemhandleiding (https://www.evva.com/nl/airkey/systemmanual/) en de
AirKey Cloud Interface documentatie (https://integration.api.airkey.evva.com/docs/).
Als u een codeerstation gebruikt, installeert u de codeerstationtoepassing en start u deze
opnieuw op.
Het AirKey-team van EVVA wenst u veel succes met de nieuwe functies en verbeteringen van
AirKey.
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AirKey Release Notes 19.07.2019
Om u de best mogelijke dienstverlening te geven en een hoogwaardig product te bieden, wordt
het AirKey-sluitsysteem met nieuwe functies uitgebreid en verbeteren we bestaande functies.
In dit verband hebben we een nieuwe versie van het AirKey-sluitsysteem voor u voorbereid.

Wat is nieuw?
Vanaf de vermelde datum in het onderhoudsvenster worden de onderstaande functies en
verbeteringen beschikbaar met de nieuwe versie van AirKey.

App voor iOS
•

Door een fout in het iOS-besturingssysteem werden sommige smartphones na de update naar 1.8.0
niet meer geregistreerd. Deze versie lost het probleem op voor een update vanaf versie <1.8.0.
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AirKey Release Notes 10.07.2019
Om u de best mogelijke dienstverlening te geven en een hoogwaardig product te bieden, wordt
het AirKey-sluitsysteem met nieuwe functies uitgebreid en verbeteren we bestaande functies.
In dit verband hebben we een nieuwe versie van het AirKey-sluitsysteem voor u voorbereid.

Wat is nieuw?
Vanaf de vermelde datum in het onderhoudsvenster worden de onderstaande functies en
verbeteringen beschikbaar met de nieuwe versie van AirKey.

AirKey-online-systeem
•
•
•
•

Twee-Factor-Authenticatie (2FA) optioneel te activeren voor de log-in
Automatisch bijwerken van de gegevens in de AirKey-app op de smartphone na het
bedienen van een deur is optioneel te activeren
Mislukte pogingen om in te loggen worden geregistreerd
Diverse herstelde bugs en stabilisaties

AirKey-app voor Android
•
•

Interval van de update verkort van 24 uur naar 12 uur (om de 12 uur begint een
poging om de gegevens in de AirKey-app op de smartphone automatisch bij te werken)
Diverse herstelde bugs en stabilisaties

AirKey-app voor iOS
•
•

Interval van de update verkort van 24 uur naar 12 uur (om de 12 uur begint een
poging om de gegevens in de AirKey-app op de smartphone automatisch bij te werken)
Diverse herstelde bugs en stabilisaties

Wat heeft u nodig om de nieuwe functies te
kunnen gebruiken?
Om de beschreven functies te kunnen gebruiken, moeten de volgende componenten
geactualiseerd worden:
•
•

AirKey-app voor Android in de Google Play Store
AirKey-app voor iOS in de Apple App Store

Het AirKey-online-systeem wordt automatisch geactualiseerd.
Als u een codeerstation gebruikt, installeert u de codeerstationtoepassing en start u deze
opnieuw op.
Het AirKey-team van EVVA wenst u veel succes met de nieuwe functies en verbeteringen van
AirKey.
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AirKey Release Notes 06.12.2018
Om u de best mogelijke dienstverlening te geven en een hoogwaardig product te bieden, wordt
het AirKey-sluitsysteem met nieuwe functies uitgebreid en verbeteren we bestaande functies.
In dit verband hebben we een nieuwe versie van het AirKey-sluitsysteem voor u voorbereid.

Wat is nieuw?
Vanaf de vermelde datum in het onderhoudsvenster worden de onderstaande functies en
verbeteringen beschikbaar met de nieuwe versie van AirKey.

AirKey-online-systeem
•
•

•
•
•

Het aantal gelijktijdige vrijgaven voor deurcomponenten is verhoogd van 100 naar 250.
Optie om het codeerstation zonder online-systeem en GUI te gebruiken:
https://airkey.evva.com/smkrest/jnlp/newest-jar-file
o Beschrijving voorbeeld: java -jar smk-web-start-container-11.10.5production.jar --help
Betere aflevering van sms via Send a Key
Ondersteuning voor de Java browser-app is aangepast. Het codeerstation kan via de
codeerstation-applicatie zoals gewoonlijk worden gebruikt.
Diverse herstelde bugs en stabilisaties

AirKey-app voor Android
•
•
•
•

Aanpassingen en ondersteuning voor Android 9
Verbeterde compatibiliteit voor nieuwe smartphones
Android Support voor versies < 5.0 beëindigd Bestaande installaties functioneren
gewoon verder
Diverse herstelde bugs en stabilisaties

AirKey-app voor iOS
•
•
•
•

Aanpassingen en ondersteuning voor iOS 12
Verbeterde compatibiliteit voor nieuwe smartphones
Grafische aanpassingen aan de iPhone X (Notch)
Diverse herstelde bugs en stabilisaties

Sluitcomponenten
•
•
•

Het aantal gelijktijdige vrijgaven voor deurcomponenten is verhoogd van 100 naar 250.
Verbetering van de handsfree-functie bij Bluetooth-wandlezers, zolang de smartphone
binnen het bereik voor handsfree-bediening blijft
Diverse herstelde bugs en stabilisaties
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Wat heeft u nodig om de nieuwe functies te
kunnen gebruiken?
Om de in deze Release Notes beschreven functies te kunnen gebruiken, moeten alle
componenten in uw AirKey-sluitsysteem geactualiseerd zijn. Bluetooth-acties kunnen
uitsluitend worden gebruikt bij de nieuwe Bluetooth-sluitcomponenten.
Met de nieuwe versie van AirKey staan
•
•
•

een nieuwe AirKey-app voor Android en iOS in de betreffende stores,
een nieuwe firmware voor AirKey-wandlezers en AirKey-cilinders
en een nieuwe Keyring-versie voor sleutels

als updates ter beschikking. Het AirKey-online-systeem wordt automatisch geactualiseerd.
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AirKey Release Notes 24.09.2018
Om u de best mogelijke dienstverlening te geven en een hoogwaardig product te bieden, wordt
het AirKey-sluitsysteem met nieuwe functies uitgebreid en verbeteren we bestaande functies.
In dit verband hebben we een nieuwe versie van het AirKey-sluitsysteem voor u voorbereid.
Met 24.09.2018 krijgt u de beschikking over een verbeterd Firmware-pakket 4.84 (Knauf 4.84
/ Elektronicamodule 4.84 / JC-Applet 6.48) voor Bluetooth-cilinders.
In de nieuwe versie hebben wij de volgende functies en verbeteringen aangebracht:

AirKey BLE Cilinder Firmware:
•
•
•
•

Verbetering en optimalisatie van activeringsgedrag
Optimalisatie van de batterijstatusweergave
Voorbereiding voor vrijgave in meer dan 100 systemen
Diverse herstelde bugs en stabilisaties
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AirKey Release Notes 19.06.2018
Om u de best mogelijke dienstverlening te geven en een hoogwaardig product te bieden, wordt
het AirKey-sluitsysteem met nieuwe functies uitgebreid en verbeteren we bestaande functies.
In dit verband hebben we een nieuwe versie van het AirKey-sluitsysteem voor u voorbereid.

AirKey-app voor iOS
•
•

Verbetering van de behandeling van storingen bij langzame of instabiele
gegevensverbindingen
Oplossen van storingen bij de synchronisatie van grotere hoeveelheden data
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AirKey Release Notes 20.02.2018
Om u de best mogelijke dienstverlening te geven en een hoogwaardig product te bieden, wordt
het AirKey-sluitsysteem met nieuwe functies uitgebreid en verbeteren we bestaande functies.
In dit verband hebben we een nieuwe versie van het AirKey-sluitsysteem voor u voorbereid.

Wat is nieuw?
Vanaf de vermelde datum in het onderhoudsvenster worden de onderstaande functies en
verbeteringen beschikbaar met de nieuwe versie van AirKey.

AirKey-online-systeem
•
•
•

Informatie over aanstaande onderhoudstaken of belangrijke gegevens voor beheerders
kunnen weer per e-mail worden verzonden.
Diverse herstelde bugs en stabilisaties
Let op: vanaf 13 februari 2018 wordt het servercertificaat geactualiseerd. De
actualisering van het servercertificaat betreft ook de updates van AirKey-componenten
(sleutels en deurcomponenten) met het codeerstation. Laad bij het gebruik van een
codeerstation de lokale applicatie, resp. de browser-applet na 13 februari 2018
opnieuw, zodat updates via het codeerstation ook daarna nog functioneren.

AirKey-App
•
•
•

Informatie over aankomende onderhoudstaken via pushberichten voor onderhoud
(technici).
Verschillende bugfixes en stabilisaties.
Let op: op 13.2.2018 wordt het servercertificaat bijgewerkt/geupdate. Verbindingen
tussen AirKey-app en AirKey-server zijn dan alleen mogelijk met de nieuwste appversie. Update je AirKey-app op tijd. Aansturing van sluitcomponenten is nog steeds
mogelijk met de vorige versies van de AirKey-app.

Sluitcomponenten
•
•

Verbetering van het batterijenmanagement en verlenging van de gebruiksduur van
batterijen wanneer de automatische vrije doorgang voor deurcomponenten
geconfigureerd is.
Diverse herstelde bugs en stabilisaties

Wat heeft u nodig om de nieuwe functies te
kunnen gebruiken?
Om de in deze Release Notes beschreven functies te kunnen gebruiken, moeten alle
componenten in uw AirKey-sluitsysteem geactualiseerd zijn. Bluetooth-acties kunnen
uitsluitend worden gebruikt bij de nieuwe Bluetooth-sluitcomponenten.
Met de nieuwe versie van AirKey staan
•
•

een nieuwe AirKey-app voor Android en iOS ter beschikking (vanaf 09 februari 2018 in
de stores verkrijgbaar)
een nieuwe firmware voor AirKey-wandlezers en AirKey-cilinders
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als updates ter beschikking. Het AirKey-online-systeem wordt automatisch bijgewerkt.
Naar verwachting kan de update op 20 februari 2018 vanaf 16:00 uur worden uitgevoerd.
De nieuwe versies van de AirKey-app voor Android en iOS zullen al vroeger beschikbaar zijn.
Het AirKey-online-systeem, dan wel de AirKey-app zelf zal u hierover informeren.
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AirKey Release Notes 09.02.2018
Om u de best mogelijke dienstverlening te geven en een hoogwaardig product te bieden, wordt
het AirKey-sluitsysteem met nieuwe functies uitgebreid en verbeteren we bestaande functies.
In dit verband hebben we een nieuwe versie van het AirKey-sluitsysteem voor u voorbereid.

AirKey-App
•
•
•

Informatie over aankomende onderhoudstaken via pushberichten voor onderhoud (technici).
Verschillende bugfixes en stabilisaties.
Let op: op 13.2.2018 wordt het servercertificaat bijgewerkt/geupdate. Verbindingen tussen AirKeyapp en AirKey-server zijn dan alleen mogelijk met de nieuwste app-versie. Update je AirKey-app op
tijd. Aansturing van sluitcomponenten is nog steeds mogelijk met de vorige versies van de AirKeyapp.
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AirKey Release Notes 15.11.2017
Om u de best mogelijke dienstverlening te geven en een hoogwaardig product te bieden, wordt
het AirKey-sluitsysteem met nieuwe functies uitgebreid en verbeteren we bestaande functies.
In dit verband heeft EVVA een nieuwe versie van het AirKey-sluitsysteem voor u ontwikkeld.

Wat is nieuw?
Op de datum die is vermeld in het onderhoudsvenster ontvangt u de update voor het nieuwe,
flexibele en uiterst veilige AirKey-systeem.
AirKey is nu ook compatibel met iPhone dankzij een eigen iOS AirKey-app die vanaf nu
verkrijgbaar is in de Apple Appstore. Alle nieuw geleverde sluitcomponenten zoals cilinders,
hangsloten en wandlezers zijn behalve van NFC ook voorzien van Bluetooth-technologie en
kunnen op deze manier worden bediend. De nieuwe Bluetooth-functionaliteit maakt het
gebruik mogelijk van het mobiele besturingssysteem iOS, naast het Androidbesturingssysteem.
Reeds bestaande sluitcomponenten zonder Bluetooth ondersteunen alle nieuwe functies, die
niet direct samenhangen met Bluetooth, eveneens via NFC. Maar ze kunnen ook eenvoudig
door het vervangen van de knop of de leeseenheid worden aangepast voor Bluetooth. Meer
informatie is verkrijgbaar u bij uw EVVA-Partner.
Behalve met Bluetooth en iOS Support is AirKey ook met andere interessante functies
uitgerust.
In detail zijn de volgende nieuwe functies en verbeteringen beschikbaar met de nieuwe versie
van AirKey.

AirKey-online-systeem
•
•
•

•
•
•
•

•

Nieuwe overzichtelijke startpagina voor eenvoudig overzicht en beheer van het
sluitsysteem.
Een assistent helpt bij de eerste configuratie van het sluitsysteem.
Die nieuwe functie Send-A-Key vergemakkelijkt het registreren van smartphones en het
toewijzen van rechten door het rechtstreeks versturen van een sms vanuit het AirKey
Online-systeem.
o Het registreren van nieuwe smartphones is nu direct mogelijk via de ontvangen
sms.
o Nieuwe of gewijzigde rechten worden na het aanmaken automatisch naar de
smartphone verzonden.
Er kunnen berichten worden verzonden met een wijziging van de rechten, zodat de
gebruiker hiervan op de hoogte is.
Geotagging: adresgegevens of GPS-coördinaten kunnen worden bewaard voor
sluitcomponenten.
o Het direct navigeren naar een sluitcomponent is hiermee mogelijk.
Wereldtijdzones staan, inclusief zomer- en wintertijd, al voorgeconfigureerd ter
beschikking.
o De tijdzones worden afgestemd op een officiële database voor tijdzones.
Vrije dagen kunnen worden beheerd in een eigen kalender.
o Op vrije dagen wordt de functie automatische vrije doorgang niet gestart.
o Periodieke rechten geven op een vrije dag geen toegang. Op die manier is
onbevoegde toegang uitgesloten.
Een voor-configuratie van sluitcomponenten kan als standaard worden ingesteld.
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Nieuwe sluitcomponenten worden dan volgens deze instellingen geconfigureerd
en aan uw systeem toegevoegd zonder deze achteraf nog te hoeven aanpassen.
De taal kan na het aanmelden eenvoudig in een dropdownmenu worden geselecteerd.
o Als extra taal is nu ook Zweeds toegevoegd.
Nieuwe personen zijn snel vanuit een .CSV-bestand te importeren.
o
Het importeren van personen is ook meermaals mogelijk.
Alle overzichtslijsten, protocollen en het sluitplan kunnen geëxporteerd worden.
Voor identificatiemedia en smartphones kan een bevestiging van de sleuteloverdracht
worden uitgeprint.
De configuratie van de instellingen voor een sluitcomponent is nu oproepbaar in een
eigen tab.
De omschrijving en extra informatie van sluitcomponenten kan direct worden aangepast
in het overzicht van de sluitcomponenten.
Het telefoonnummer van smartphones hoeft niet meer uniek te zijn. Dit maakt het
vervangen van een smartphone eenvoudiger. LET OP! Voor de functie "Send-A-Key" is
het telefoonnummer nodig.
Sleutels en smartphones kunnen eenvoudiger uit het sluitsysteem worden verwijderd,
ook als ze niet meer beschikbaar zijn.
Verbeterde browsercompatibiliteit van het codeerstation.
o Het codeerstation kan naar keuze worden geactiveerd met behulp van een lokale
applicatie of een browserapplet. De support voor Java browserapplets wordt bij
de producenten van browsers steeds geringer. Daarom adviseren wij gebruik te
maken van het codeerstation met de kosteloze lokale Java Web
Startapplicatie.
o Nieuwe functies Het codeerstation kan zonder aanmelding in het onlinesysteem, met de lokale applicatie, als updater voor sleutels en
sluitcomponenten worden gebruikt. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om
bij de frontdesk eenvoudig nieuwe rechten voor sleutels op te halen.
o Verbetering bij het gebruik van het codeerstation met firewalls en bij
beperkingen vanuit de internetprovider. De communicatie van het codeerstation
verloopt nu via poort 443 in plaats van poort 7070.
o Met de lokale applicatie worden momenteel de volgende browsers en
besturingssystemen ondersteund:
▪ Windows (Windows 7 en 10): Chrome, Firefox, Internet Explorer en
Edge
▪ MacOS (OS X 10): Chrome en Firefox
▪ Linux (Ubuntu 14.04): Firefox
o Een handleiding voor de installatie van de lokale applicatie voor het
codeerstation is beschikbaar op onze website.
http://www.evva.com/fileadmin/files_all/Download/AirKey/Installationsanleitung
/Codeerstation_installeren.pdf
E-mails voor systeembeheerders kunnen geconfigureerd worden.
o De beheerders ontvangen e-mails voor nieuwe onderhoudstaken, belangrijke
informatie of onderhoudsintervallen, óók als ze niet zijn aangemeld bij het
AirKey online-systeem.
o

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

App
•
•
•

Het ontwerp van de app werd compleet vernieuwd.
De AirKey-app is nu beschikbaar voor Android én iOS.
De bediening van de app is uitgebreid met Bluetooth-mogelijkheden.
o Bluetooth-componenten die binnen bereik zijn worden weergegeven. Ze kunnen
geblokkeerd, geactualiseerd of continu geopend worden.
o Wie in de buurt van een Bluetooth-component komt waarvoor hij of zij bevoegd
is, ontvangt een bericht waarmee de component vervolgens bediend kan
worden.
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•
•

•
•

•
o
•
•

Het bedienen van een Bluetooth-sluitcomponent is mogelijk met behulp van de extra in
te schakelen Handsfree-functie.
Laat u informeren over inkomende berichten betreffende nieuwe of gewijzigde rechten
en over aanstaande onderhoudstaken.
o Wanneer de smartphone geregistreerd is in meer dan één sluitsysteem, kan
individueel worden gekozen voor welk sluitsysteem berichten verzonden moeten
worden.
Sluitcomponenten kunnen met de smartphone bijzonder eenvoudig op continue opening
worden ingesteld.
De functie "Pull-to-refresh" vervangt de eerdere synchronisatieknop van de
smartphone.
o In de AirKey-app kunt u nu met uw vinger van boven naar beneden over de
display vegen om het synchroniseren van de smartphone te starten.
Met de functie "Sleutels coderen" kunt u sleutels via de sluitcomponenten actualiseren.
De smartphone maakt via Bluetooth verbinding met een sluitcomponent en vervolgens
kan de betreffende sleutel bij deze sluitcomponent geactualiseerd worden. De
smartphone heeft hiervoor geen NFC nodig.
Het toevoegen van andere sluitsystemen is nu mogelijk via het menupunt
"Instellingen".
Als extra taal is nu ook Zweeds toegevoegd.

Sleutels
•
•

Zet sluitcomponenten in de continue open modus door de bevoegde sleutel twee keer
kort achter elkaar aan te bieden.
Rechten voor sluitcomponenten en voor zones zijn nu gelijkwaardig (voorheen: rechten
voor een sluitcomponent waren bovengeschikt aan rechten voor een zone).

Sluitcomponenten
•
•
•

•
•

Wandlezer, hangslot en cilinder zijn uitgebreid met de Bluetooth-technologie.
Raak de Bluetooth-cilinder aan om te beginnen met de communicatie en de deur te
bedienen.
Wandlezers, hangsloten en cilinders kunnen automatisch op een bepaalde tijd, dan wel
handmatig – met de smartphone of een sleutel – op continue opening worden ingesteld.
o Een handmatig ingestelde continue opening kan automatisch op een bepaalde
tijd worden beëindigd (halfautomatisch systeem).
De normale en de verlengde vrijgaveduur zijn instelbaar van 1 tot 250 seconden per
sluitcomponent.
Vervang bestaande knoppen of leeseenheden die enkel voor NFC geschikt zijn
eenvoudig door de nieuwe uitvoeringen met Bluetooth. Meer informatie is verkrijgbaar
bij uw EVVA-Partner.

Wat heeft u nodig om de nieuwe functies te kunnen
gebruiken?
Om de in deze Release Notes beschreven functies te kunnen gebruiken, moeten alle
componenten in uw AirKey-sluitsysteem geactualiseerd zijn. Bluetooth-acties kunnen
uitsluitend worden gebruikt bij de nieuwe Bluetooth-sluitcomponenten.
Met de nieuwe versie van AirKey staan
•

een nieuwe AirKey-app voor Android en iOS,
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•
•

een nieuwe firmware voor AirKey-wandlezers en AirKey-cilinders
en een nieuwe Keyring-versie voor sleutels

als updates ter beschikking. Het online-systeem wordt automatisch geüpdatet.
Naar verwachting kan de update naar AirKey 2.2 op 15.11.2017 worden uitgevoerd. Het
AirKey-online-systeem zal u hierover informeren.
Het AirKey-team van EVVA wenst u veel succes met de nieuwe functies en verbeteringen van
AirKey.
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AirKey Release Notes 06.04.2017
Beste klant!
Om u de best mogelijke dienstverlening te geven, zorgen we continu dat we de
infrastructuur van uw AirKey-systeem op de actueelste stand houden. In dit verband
voeren we volgens plan onderhoudswerkzaamheden uit. Daarbij kan zich eventueel een
onderbreking van het AirKey-systeem voordoen.
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AirKey Release Notes 21.02.2017
Beste klant!
Om u de best mogelijke dienstverlening te geven, zorgen we continu dat we de
infrastructuur van uw AirKey-systeem op de actueelste stand houden. In dit verband
voeren we volgens plan onderhoudswerkzaamheden uit. Daarbij kan zich eventueel een
onderbreking van het AirKey-systeem voordoen.
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AirKey Release Notes 11.08.2016
Om u de best mogelijke dienstverlening en een hoogwaardig product te bieden, zorgen we
er continu voor dat we uw AirKey-sluitsysteem uitbreiden met nieuwe functies en
bestaande functies verbeteren. In dit verband werd een nieuwe versie van het AirKeysluitsysteem voor u voorzien.

App
•
•

Vergroting van de compatibiliteit met smartphones. Bekijk hiervoor het overzicht
van de geteste smartphones.
Taalfouten werden gecorrigeerd

Firmware-update wandlezer
•

Voorbereiding voor het gebruik van andere identificatiemedia.

Wat heeft u nodig om de nieuwe functies te kunnen gebruiken?
Om alle in deze Release Notes beschreven functies te kunnen gebruiken, moeten alle
componenten in uw AirKey-sluitsysteem geactualiseerd zijn.
Met de nieuwe versie van AirKey staan u
•
•

een nieuwe AirKey-app
en een nieuwe firmware voor AirKey-wandlezers

als updates ter beschikking.
Naar verwachting kan de update naar Release 11.08.2016 vanaf 20:00 uur
worden uitgevoerd.
Het AirKey-team van EVVA wenst u veel succes met de nieuwe functies en verbeteringen
van AirKey.
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AirKey Release Notes 13.06.2016
Vanaf 13.06.2016 staat de verbeterde cilinder Firmware 3.28 (Knop 3.28 / Elektronica
module 3.12 / JC-Applet 5.6) voor u ter beschikking. De volgende functies en
verbeteringen zijn dan beschikbaar:

Firmware
•
•

Verbeterde sleutelherkenning en opstart snelheid van het lezen
Verminderd ruststroom gebruik en verlenging van de batterij levensduur
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AirKey Release Notes 24.03.2016
Vanaf 24.03.2016 is er een verbeterde versie van Airkey App beschikbaar. De volgende
nieuwe functies en verbeteringen zijn beschikbaar met de nieuwe versie:

App
•
•

•
•

Geoptimaliseerde communicatie tussen App en Online beheer.
Er zal nu gecommuniceerd worden via poort 443 in plaats van 7070 om meer
onafhankelijk te zijn van de beperkingen van de mobiele providers en de poort
configuraties in draadloze netwerken (firewalls).
Het oplossen van problemen tijdens de firmware-update (JC applet Update) die kunnen
optreden tijdens het onderbreken van het proces.
Verschillende vertaal verbeteringen"
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AirKey Release Notes 11.02.2016
Voor de best mogelijke dienstverlening en een hoogwaardig product zorgen we er continu
voor dat we uw AirKey-sluitsysteem met nieuwe functies uitbreiden en bestaande functies
verbeteren. In dit verband hebben we een nieuwe versie van het AirKey-sluitsysteem voor
u voorbereid.

Wat is nieuw?
Vanaf de vermelde datum in het onderhoudsvenster worden de onderstaande functies en
verbeteringen beschikbaar met de nieuwe versie van AirKey.

Online-systeem
•
•
•
•

Met Internet Explorer 11 kunnen de buttons binnen dialoogvensters weer worden
gebruikt
De procedure "Wachtwoord vergeten" is aangepast
Vertaalfouten werden gecorrigeerd
Kleinere bugfixes

App
•
•
•

Trilsignaal bij foutmelding "Verbinding verbroken"
Vertaalfouten werden gecorrigeerd
Kleinere bugfixes

Ook andere smartphones zijn met deze app getest en het overzicht van compatibele
smartphones op onze homepage is bijgewerkt.

Firmware
•
•

Verbeterd batterijbeheer bij AirKey-cilinders
Componenten die met de hersteloptie zijn vervangen of zonder vervanging zijn
gedemonteerd, kunnen hersteld worden door EVVA in Wenen.

Wat heeft u nodig om de nieuwe functies te kunnen gebruiken?
Om alle in deze Release Notes beschreven functies te kunnen gebruiken, moet u er op
letten dat alle componenten in uw AirKey-sluitsysteem geactualiseerd zijn.
Met de nieuwe versie van AirKey staan u
•
•
•

een nieuwe AirKey-app,
een nieuwe firmware voor AirKey-cilinders
en een nieuwe firmware voor AirKey-wandlezers

als updates ter beschikking.
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Naar verwachting kan de update naar de nieuwe versie op 11.2.2016 vanaf 20:00 uur
worden uitgevoerd. Het AirKey-online-systeem zal u hierover informeren.
Het AirKey-team van EVVA wenst u veel succes met de nieuwe functies en verbeteringen
van AirKey.
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AirKey Release Notes 24.07.2015
Om u de best mogelijke dienstverlening te geven en een hoogwaardig product te bieden,
zorgen we er continu voor dat we uw AirKey-sluitsysteem met nieuwe functies uitbreiden en
bestaande functies verbeteren. In dit verband hebben we een nieuwe versie van het AirKeysluitsysteem voor u voorbereid.

Wat is nieuw?
Vanaf augustus 2015 zal ook de AirKey-wandlezer als nieuwe hardware beschikbaar zijn.
Hierdoor kunnen elektrische deurcomponenten gewoon met uw AirKey sleutels worden
bediend.
Bovendien worden de volgende functies en verbeteringen beschikbaar met de nieuwe versie
van AirKey:

Online-systeem
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ondersteuning voor AirKey-wandlezers
Geoptimaliseerde login-pagina
Weergave van het certificaatzegel
Nog eenvoudiger toevoegen van componenten via het codeerstation
Verbeterde weergave van storingen bij sluitcomponenten
Samenvatting van de herstelopties in een gemeenschappelijke onderhoudstaak
Bepaalde vertaalfouten zijn gecorrigeerd
Nieuwe talen: Spaans en Portugees
kleine bugfixes

App
•
•
•
•
•
•
•

Verbeterde compatibiliteit met Android 5
Ondersteuning voor AirKey-wandlezers
Trilsignaal bij actualiseringen
Verbeterde weergave van storingen bij sluitcomponenten
Bepaalde vertaalfouten zijn gecorrigeerd
Nieuwe talen: Spaans en Portugees
Kleinere bugfixes

Firmware
•
•
•

Verbeterde compatibiliteit met smartphones
Ondersteuning voor AirKey-wandlezers
Kortere identificatietijd

Wat heeft u nodig om de nieuwe functies te kunnen gebruiken?
Om alle in deze Release Notes beschreven functies te kunnen gebruiken, moet u er op letten
dat alle componenten in uw AirKey-sluitsysteem geactualiseerd zijn.
Met de nieuwe versie van AirKey staan u
•
•
•

een nieuwe AirKey-app,
een nieuwe firmware voor AirKey-cilinders
en de AirKey-wandlezers
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als updates ter beschikking.
Naar verwachting kan de update naar de nieuwe versie van 24 juli 2015 vanaf 24 juli 2015,
21.00 uur worden uitgevoerd. Het AirKey-online-systeem zal u hierover informeren.
Het AirKey-team van EVVA wenst u veel succes met de nieuwe hardware, de nieuwe functies
en de verbeteringen van AirKey!
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AirKey Release Notes 17.03.2015
AirKey-cilinder-firmware
•
•

•

Problemen release
Geldt alleen voor cilinders met firmware versie JC applet versie 4.18 PIC versie 1.6,
motor PIC versie 1.2:
o Problemen met de timer module (RTC); Beperkte tijd voorgerechten zijn
mogelijk zonder fouten na de update. Het logboek items worden getoond met de
juiste tijd stempel. Een update naar de laatste firmware versie JC applet versie
4.18 PIC versie 1.8, motor PIC-versie 1.2 wordt sterk aanbevolen.
Geldt alleen voor cilinders met firmware versies lager dan JC applet versie 4.18 PIC
versie 1.6, motor PIC versie 1.2:
o Voorbereiding voor Android-versie 5.0
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AirKey Release Notes 19.12.2014
AirKey-online-systeem
•

•
•

Persoonlijke protocolleringen worden geanonimiseerd door de bijbehorende functies
voor gegevensbescherming, en niet verwijderd. Dit houd in dat, hoewel de ondernomen
acties vermeld worden in de protocollering, hier geen persoonlijke informatie kan
worden uitgelezen.
kleine aanpassingen in de Protocollering
kleine aanpassingen in de verschillende taal versiesAirKey-ap

AirKey-app
•
•
•

De naam van het sluitsysteem wordt voor de technische dienst in de componenten
details correct weergegeven
kleine aanpassingen in de verschillende taal versies
Verhoging van de veiligheid bij het opslaan van de rechten
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AirKey Release Notes 24.07.2014
Om u de best mogelijke dienstverlening te geven en een hoogwaardig product te bieden,
zorgen we er continu voor dat we uw AirKey-sluitsysteem met nieuwe functies uitbreiden en
bestaande functies verbeteren. In dit verband hebben we een nieuwe versie van het AirKeysluitsysteem voor u voorbereid.

Wat is nieuw?
We hebben de volgende functies en verbeteringen aangebracht in de nieuwe versie van
AirKey:

AirKey-online-systeem
•
•
•
•
•
•

Het AirKey-online-systeem kan nu ook met een tablet worden bediend.
Intelligente blacklist: de blacklist corrigeert de gegevens van de sleutels zelfstandig
wanneer hun geldigheidsduur is verstreken.
Voortaan kunt u rechtstreeks via het megamenu sluitcomponenten toevoegen.
In het systeemprotocol is de zoekfunctie uitgebreid met het zoeken op component- en
sleutel-id.
Bij het heractiveren van sleutels kan worden gekozen of de laatste opgeslagen rechten
moeten worden hersteld of niet.
De mogelijkheid bestaat om een defecte cilinder die niet meer geactualiseerd kan
worden via de software uit het systeem te verwijderen

AirKey-app
•

Vertalingen van de overige talen zijn aangepast

Wat heeft u nodig om de nieuwe functies te kunnen gebruiken?
Om alle in deze Release Notes beschreven functies te kunnen gebruiken, moet u er op letten
dat alle componenten in uw AirKey-sluitsysteem geactualiseerd zijn.
Met de nieuwe versie van AirKey staan u
• een nieuwe AirKey-app,
• een nieuwe firmware voor AirKey-cilinders
als updates ter beschikking.
Naar verwachting kan de update naar de nieuwe versie van 24-07-2014 vanaf 24-072014, 21:00 uur worden uitgevoerd. Het AirKey-online-systeem zal u hierover informeren.
Het AirKey-team van EVVA wenst u veel succes met de nieuwe functies en verbeteringen van
AirKey.
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AirKey Release Notes 09.05.2014
Om u de best mogelijke dienstverlening te geven en een hoogwaardig product te bieden,
zorgen we er continu voor dat we uw AirKey-sluitsysteem met nieuwe functies uitbreiden en
bestaande functies verbeteren. In dit verband hebben we een nieuwe versie van het AirKeysluitsysteem voor u voorbereid.

Wat is nieuw in de versie van 09.05.2014?
We hebben de volgende functies en verbeteringen aangebracht in de nieuwe versie van
AirKey:

AirKey-online-systeem
•
•
•

Volledig gedeactiveerde media kunnen voortaan uit het systeem worden verwijderd
zonder ze eerst te hoeven heractiveren.
Er zijn kleine verbeteringen aangebracht bij de registratie van gebeurtenissen in de
protocollen.
De gegevens van gedeactiveerde media kunnen voortaan worden bewerkt en bewaard.

AirKey-app
•
•
•

Voor het verwijderen van componenten is binnen de AirKey-app een nieuwe knop
'Verwijderen' opgenomen. Hiermee zijn het ontwerp en het proces vergelijkbaar met
het toevoegen van componenten.
Er kunnen nu ook smartphones worden geregistreerd voor nieuwe systemen wanneer
ze niet op een correcte manier uit een ander systeem zijn verwijderd.
De time-out-procedure van de AirKey-app is geoptimaliseerd. Daarmee wordt de
communicatie na een verbroken verbinding tussen de component en smartphone
sneller hersteld. Dit zorgt voor een vereenvoudiging van het gebruik.

AirKey-cilinder-firmware
•

Het lezen van kaarten en sleutelhangers is verbeterd.

Wat heeft u nodig om de nieuwe functies te kunnen gebruiken?
Om alle in deze Release Notes beschreven functies te kunnen gebruiken, moet u er op letten
dat alle componenten in uw AirKey-sluitsysteem geactualiseerd zijn.

Met de nieuwe versie van AirKey staan u
•
•
•

een nieuwe AirKey-app,
een nieuwe firmware voor AirKey-cilinders
en een nieuwe Keyring-versie voor media (kaarten en sleutelhangers)

als updates ter beschikking.
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Naar verwachting kan de update naar de nieuwe versie van 09.0.2014 vanaf 9 mei 2014,
16.00 uur worden uitgevoerd. Het AirKey-online-systeem zal u hierover informeren.
Het AirKey-team van EVVA wenst u veel succes met de nieuwe functies en verbeteringen van
AirKey.
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