AirKey | Release Notes

Poznámky k vydaniu AirKey 20. 12. 2020
Aby sme Vám mohli poskytovať čo najlepšie služby a produkt vysokej kvality, systém AirKey
sa rozširuje o nové funkcie a vylepšujú sa jeho jestvujúce funkcie. V tejto súvislosti Vám bola
daná k dispozícii nová verzia systému AirKey.

Čo je nové?
Firmvér 5.04 pre nástenné čítačky AirKey
•

Odstránenie sporadických funkčných problémov pri zapnutí (relé je krátko aktivované)

•

Vstup 2 (Input 2), pokiaľ je osadený, je teraz deaktivovaný. Pokiaľ používate odchodové
tlačidlo, uistite sa, že je pripojené k vstupu 1 (Input 1).

•

Všeobecné vylepšenia a odstránenia chýb

Čo je potrebné, aby bolo možné využívať nové
funkcie?
Na to, aby sa mohli používať popísané funkcie, musia sa aktualizovať nasledujúce
komponenty:
•

Firmvér pre nástennú čítačku AirKey

Tím AirKey firmy EVVA Vám želá veľa zábavy s novými funkciami a vylepšeniami AirKey!
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Poznámky k vydaniu AirKey 13. 5. 2020
Aby sme Vám mohli poskytovať čo najlepšie služby a produkt vysokej kvality, systém AirKey
sa rozširuje o nové funkcie a vylepšujú sa jeho jestvujúce funkcie. V tejto súvislosti Vám bola
daná k dispozícii nová verzia systému AirKey.

Čo je nové?
Od termínu oznámeného v údržbovom okne máte s novou verziou AirKey k dispozícii
nasledujúce funkcie a vylepšenia:

Uzamykacie komponenty
•
•

Vylepšenie aktualizácií firmvéru uzamykacích komponentov s verziou firmvéru 3.28 a
nižšou
Všeobecné vylepšenia a odstránenia chýb

Čo je potrebné, aby bolo možné využívať nové
funkcie?
Na to, aby sa mohli používať popísané funkcie, musia sa aktualizovať nasledujúce
komponenty:
•

Firmvér pre nástennú čítačku AirKey a cylindrickú vložku AirKey

Tím AirKey firmy EVVA Vám želá veľa zábavy s novými funkciami a vylepšeniami AirKey!
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Poznámky k vydaniu AirKey 27. 2. 2020
Aby sme Vám mohli poskytovať čo najlepšie služby a produkt vysokej kvality, systém AirKey
sa rozširuje o nové funkcie a vylepšujú sa jeho jestvujúce funkcie. V tejto súvislosti Vám bola
daná k dispozícii nová verzia systému AirKey.

Čo je nové?
Od termínu oznámeného v údržbovom okne máte s novou verziou AirKey k dispozícii
nasledujúce funkcie a vylepšenia:

Online správa systému AirKey
•

Všeobecné vylepšenia a odstránenia chýb

Aplikácia AirKey 2.5.1 pre Android
•
•
•

Ďalšie vylepšenia pre Android 10
Optimalizovaná výdrž akumulátora pri deaktivovaných funkciách "Hands-free režim" a
"Odomykanie z oznámení"
Všeobecné vylepšenia a odstránenia chýb

Čo je potrebné, aby bolo možné využívať nové
funkcie?
Na to, aby sa mohli používať popísané funkcie, musia sa aktualizovať nasledujúce
komponenty:
•

Aplikácia AirKey pre Android v Google Play Store

Online správa systému AirKey sa aktualizuje automaticky.
Pri používaní voliteľného editora nainštalujte a reštartuje aplikáciu editora, aby sa mohla
používať posledná aktualizácia.
Zmeny týkajúce sa AirKey-Cloud Interface nájdete priamo v dokumentácii API.
Tím AirKey firmy EVVA Vám želá veľa zábavy s novými funkciami a vylepšeniami AirKey!
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Poznámky k vydaniu AirKey 3. 12. 2019
Aby sme Vám mohli poskytovať čo najlepšie služby a produkt vysokej kvality, systém AirKey
sa rozširuje o nové funkcie a vylepšujú sa jeho jestvujúce funkcie. V tejto súvislosti Vám bola
daná k dispozícii nová verzia systému AirKey.

Čo je nové?
S 3. 12. 2019 máte k dispozícii vylepšenú verziu aplikácie pre Android pre AirKey. S novou
verziou sú k dispozícii tieto nové funkcie a vylepšenia:

Aplikácia AirKey 2.4.6 pre Android
•
•
•

Funkcia "Send a Key" bola ďalej optimalizovaná
Úpravy pre Android 10
Rozličné odstránenia chýb a stabilizácie

Čo je potrebné, aby bolo možné využívať nové
funkcie?
Na to, aby sa mohli používať popísané funkcie, musia sa aktualizovať nasledujúce
komponenty:
•

Aplikácia AirKey pre Android v Google Play Store

Tím AirKey firmy EVVA Vám želá veľa zábavy s novými funkciami a vylepšeniami AirKey!
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Poznámky k vydaniu AirKey 31. 10. 2019
Aby sme Vám mohli poskytovať čo najlepšie služby a produkt vysokej kvality, systém AirKey
sa rozširuje o nové funkcie a vylepšujú sa jeho jestvujúce funkcie. V tejto súvislosti Vám bola
daná k dispozícii nová verzia systému AirKey.

Čo je nové?
Od termínu oznámeného v údržbovom okne máte s novou verziou AirKey k dispozícii
nasledujúce funkcie a vylepšenia:

Online správa systému AirKey
•
•

•

Administrátor môže v online správe stanoviť, či sa smartfón napriek aktivovanému
zoblokovaniu displeja smie zablokovať.
Aktualizácia po procese odomknutia: Uzamykacie komponenty sa môžu
aktualizovať automaticky po každom procese odomknutia prostredníctvom Bluetooth,
ak je k dispozícii internetové spojenie. Toto sa deje minimálne každých 6 hodín alebo
(nastaviteľné) po každom procese odomknutia prostredníctvom Bluetooth. Týmto sa
nasledujúce údaje vášho uzamykacieho systému pri procesoch odomknutia pomocou
smartfónu aktualizujú ešte častejšie:
o Čierna listina
o Časové pásmo
o Čas
o Protokolové záznamy
Rozličné odstránenia chýb a stabilizácie

Aplikácia AirKey 2.4.0 pre Android
•
•
•
•
•

„Send a Key“ bolo zjednodušené
Proces odomknutia bol optimalizovaný
Nová funkcia Foreground Service: Procesy odomknutia s handsfree a uzamknutie z
notifikácií sú ešte rýchlejšie a stabilnejšie
Podpora pre Aktualizáciu po procese odomknutia
Rozličné odstránenia chýb a stabilizácie

Aplikácia AirKey 1.9.0 (91) pre iOS
•
•
•
•
•

„Send a Key“ bolo zjednodušené
Proces odomknutia bol optimalizovaný
Nová funkcia Podpora pre iOS NFC: NFC aktivuje aplikáciu AirKey a umožňuje proces
odomknutia prostredníctvom Bluetooth (od iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max)
Podpora pre Aktualizáciu po procese odomknutia
Rozličné odstránenia chýb a stabilizácie

Uzamykacie komponenty
•
•
•
•

Podpora pre iOS NFC (iba pre uzamykacie komponenty Bluetooth)
Nová funkcia: Aktualizácia po procese odomknutia (iba pre uzamykacie
komponenty Bluetooth)
Optimalizácia spotreby energie a rozpoznanie vybitej batérie
Rozličné odstránenia chýb a stabilizácie
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Čo je potrebné, aby bolo možné využívať nové
funkcie?
Aby bolo možné využívať funkcie popísané v poznámkach k vydaniu, musia sa aktualizovať
všetky komponenty v systéme AirKey.
S novou verziou AirKey je k dispozícii na aktualizáciu:
•
•

nová aplikácia AirKey pre Android a iOS v príslušných internetových obchodoch
nový firmvér pre nástennú čítačku AirKey a cylindrickú vložku AirKey

Online správa systému AirKey sa aktualizuje automaticky.
Pri používaní voliteľného editora nainštalujte a reštartuje aplikáciu editora, aby sa mohla
používať posledná aktualizácia.
Tím AirKey firmy EVVA Vám želá veľa zábavy s novými funkciami a vylepšeniami AirKey!

18. 12. 2020

Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené

6 / 32

AirKey | Release Notes

Poznámky k vydaniu AirKey 22. 8. 2019
Aby sme Vám mohli poskytovať čo najlepšie služby a produkt vysokej kvality, systém AirKey
sa rozširuje o nové funkcie a vylepšujú sa jeho jestvujúce funkcie. V tejto súvislosti Vám bola
daná k dispozícii nová verzia systému AirKey.

Čo je nové?
Od termínu oznámeného v údržbovom okne máte s novou verziou AirKey k dispozícii
nasledujúce funkcie a vylepšenia:

Online správa systému AirKey
•
•

AirKey Cloud Interface – rozhranie (API) pre systémy tretích strán
Rozličné odstránenia chýb a stabilizácie

Čo je potrebné, aby bolo možné využívať nové
funkcie?
Online správa systému AirKey sa aktualizuje automaticky.
Na aktiváciu AirKey Cloud Interface sú potrebné kredity KeyCredit. Využite na to Váš
existujúci množstevný kredit KeyCredit alebo použite zodpovedajúcu stieraciu kartu
KeyCredits AirKey Cloud Interface.
Ak si želáte podrobnejšie informácie k téme AirKey Cloud Interface, prosím, obráťte sa na
Vášho EVVA-Partnera, resp. použite systémovú príručku
(https://www.evva.com/sk/airkey/systemmanual/) a dokumentáciu AirKey Cloud Interface
(https://integration.api.airkey.evva.com/docs/).
Ak používate kódovaciu stanicu, nainštalujte a reštartujte aplikáciu kódovacej stanice.
Tím AirKey firmy EVVA Vám želá veľa zábavy s novými funkciami a vylepšeniami AirKey!
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Poznámky k vydaniu AirKey 19. 7. 2019
Aby sme Vám mohli poskytovať čo najlepšie služby a produkt vysokej kvality, systém AirKey
sa rozširuje o nové funkcie a vylepšujú sa jeho jestvujúce funkcie. V tejto súvislosti Vám bola
daná k dispozícii nová verzia systému AirKey.

Čo je nové?
Od termínu oznámeného v údržbovom okne máte s novou verziou AirKey k dispozícii
nasledujúce funkcie a vylepšenia:

Aplikácia pre iOS
•

Kvôli chybe v operačnom systéme iOS, niektoré smartfóny neboli po aktualizácii zaregistrované na
1.8.0. Toto vydanie rieši problém aktualizácie z verzie <1.8.0.
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Poznámky k vydaniu AirKey 10. 7. 2019
Aby sme Vám mohli poskytovať čo najlepšie služby a produkt vysokej kvality, systém AirKey
sa rozširuje o nové funkcie a vylepšujú sa jeho jestvujúce funkcie. V tejto súvislosti Vám bola
daná k dispozícii nová verzia systému AirKey.

Čo je nové?
Od termínu oznámeného v údržbovom okne máte s novou verziou AirKey k dispozícii
nasledujúce funkcie a vylepšenia:

Online správa systému AirKey
•
•
•
•

Voliteľne aktivovateľné dvojfaktorové overenie (2FA) pri prihlásení
Voliteľné aktivovateľná automatická aktualizácie údajov aplikácie AirKey na smartfóne
po procese odomknutia
Zlyhané pokusy o prihlásenie sa protokolujú
Rozličné odstránenia chýb a stabilizácie

Aplikácia AirKey pre Android
•
•

Interval aktualizácie skrátený z 24 na 12 hodín (každých 12 hodín sa uskutočňuje
pokusu o automatické aktualizovanie údajov aplikácie AirKey na smartfóne)
Rozličné odstránenia chýb a stabilizácie

Aplikácia AirKey pre iOS
•
•

Interval aktualizácie skrátený z 24 na 12 hodín (každých 12 hodín sa uskutočňuje
pokusu o automatické aktualizovanie údajov aplikácie AirKey na smartfóne)
Rozličné odstránenia chýb a stabilizácie

Čo je potrebné, aby bolo možné využívať nové
funkcie?
Na to, aby sa mohli používať popísané funkcie, musia sa aktualizovať nasledujúce
komponenty:
•
•

Aplikácia AirKey pre Android v Google Play Store
Aplikácia AirKey pre iOS v Apple App Store

Online správa systému AirKey sa aktualizuje automaticky.
Ak používate kódovaciu stanicu, nainštalujte a reštartujte aplikáciu kódovacej stanice.
Tím AirKey firmy EVVA Vám želá veľa zábavy s novými funkciami a vylepšeniami AirKey!
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Poznámky k vydaniu AirKey 6. 12. 2018
Aby sme Vám mohli poskytovať čo najlepšie služby a produkt vysokej kvality, systém AirKey
sa rozširuje o nové funkcie a vylepšujú sa jeho jestvujúce funkcie. V tejto súvislosti Vám bola
daná k dispozícii nová verzia systému AirKey.

Čo je nové?
Od termínu oznámeného v údržbovom okne máte s novou verziou AirKey k dispozícii
nasledujúce funkcie a vylepšenia:

Online správa systému AirKey
•
•

•
•
•

Počet súčasných zdieľaní v prípade uzamykacích komponentov bol zvýšený zo 100 na
250.
Voliteľná možnosť prevádzkovať editor bez online správy a GUI:
https://airkey.evva.com/smkrest/jnlp/newest-jar-file
o Príklad popisu:
java -jar smk-web-start-container-11.10.5-production.jar --help
Lepšia miera doručenia SMS cez Send a Key
Podpora pre prehliadačovú aplikáciu Java bola zastavená. Editor sa dá používať cez
aplikáciu editora zvyčajným spôsobom.
Rozličné odstránenia chýb a stabilizácie

Aplikácia AirKey pre Android
•
•
•
•

Prispôsobenia a podpora pre Android 9
Vylepšenie kompatibility pre nové smartfóny
Podpora pre Android 4.x a predchádzajúce verzie bola zastavená. Existujúce inštalácie
zatiaľ fungujú.
Rozličné odstránenia chýb a stabilizácie

Aplikácia AirKey pre iOS
•
•
•
•

Prispôsobenia a podpora pre iOS 12
Vylepšenie kompatibility pre nové smartfóny
Grafické prispôsobenia v prípade iPhone X (výrez)
Rozličné odstránenia chýb a stabilizácie

Uzamykacie komponenty
•
•
•

Počet súčasných zdieľaní v prípade uzamykacích komponentov bol zvýšený zo 100 na
250.
Vylepšenie handsfree funkcie pri nástenných čítačkách s Bluetooth, keď smartfón
neopúšťa dosah uzamykania handsfree
Rozličné odstránenia chýb a stabilizácie

18. 12. 2020

Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené

10 / 32

AirKey | Release Notes

Čo je potrebné, aby bolo možné využívať nové
funkcie?
Aby bolo možné využívať funkcie popísané v poznámkach k vydaniu, musia sa aktualizovať
všetky komponenty v systéme AirKey. Akcie Bluetooth sa dajú používať iba na nových
uzamykacích komponentoch s Bluetooth.
S novou verziou AirKey je k dispozícii na aktualizáciu:
•
•
•

nová aplikácia AirKey pre Android a iOS v príslušných internetových obchodoch
nový firmvér pre nástennú čítačku AirKey a cylindrickú vložku AirKey
nová verzia Keyring pre prístupové médiá

Online správa systému AirKey sa aktualizuje automaticky.
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Poznámky k vydaniu AirKey 24. 9. 2018
Aby sme Vám mohli poskytovať čo najlepšie služby a produkt vysokej kvality, systém AirKey
sa rozširuje o nové funkcie a vylepšujú sa jeho jestvujúce funkcie. V tejto súvislosti Vám bola
daná k dispozícii nová verzia systému AirKey.
Od 24. 9. 2018 máte k dispozícii vylepšený balík firmvéru cylindrickej vložky 4.84 (gombík
4.84 / elektronický modul 4.84 / aplikácia JC 6.48) pre cylindrickú vložku s Bluetooth.
S novou verziou sú k dispozícii tieto nové funkcie a vylepšenia:

Firmvér cylindrickej vložky AirKey s BLE:
•
•
•
•

Vylepšenie a optimalizácia správania pri aktivovaní
Optimalizácia indikácie stavu batérie
Príprava na zdieľanie vo viac než 100 systémoch
Rozličné odstránenia chýb a stabilizácie
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Poznámky k vydaniu AirKey 19. 6. 2018
Aby sme Vám mohli poskytovať čo najlepšie služby a produkt vysokej kvality, systém AirKey
sa rozširuje o nové funkcie a vylepšujú sa jeho jestvujúce funkcie. V tejto súvislosti Vám bola
daná k dispozícii nová verzia systému AirKey.

Aplikácia AirKey pre iOS
•
•

Vylepšenie spracovania chýb pri pomalých alebo nestabilných dátových spojeniach
Odstránenie chýb pri synchronizácii veľkých množstiev dát
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Poznámky k vydaniu AirKey 20. 2. 2018
Aby sme Vám mohli poskytovať čo najlepšie služby a produkt vysokej kvality, systém AirKey
sa rozširuje o nové funkcie a vylepšujú sa jeho jestvujúce funkcie. V tejto súvislosti Vám bola
daná k dispozícii nová verzia systému AirKey.

Čo je nové?
Od termínu oznámeného v údržbovom okne máte s novou verziou AirKey k dispozícii
nasledujúce funkcie a vylepšenia:

Online správa systému AirKey
•
•
•

Informácie o nevybavených údržbových úlohách alebo dôležité informácie pre
administrátorov sa dajú znova prijímať prostredníctvom e-mailu.
Rozličné odstránenia chýb a stabilizácie
Pozor: Od 13. 2. 2018 sa aktualizuje serverový certifikát. Aktualizáciou certifikátu sú
takisto dotknuté aktualizácie komponentov AirKey (médiá a uzamykacie komponenty)
prostredníctvom editora. Pri použití editora si po 13. 2. 2018 znova načítajte lokálnu
aplikáciu, resp. prehliadačovú aplikáciu, aby aktualizácie cez editor mohli naďalej
fungovať.

Aplikácia AirKey
•
•
•

Informácie o pripravovaných úlohách údržby prostredníctvom upozornení pre technikov
údržby.
Rôzne opravy chýb a stabilizácie.
Upozornenie: dňa 13. 2. 2018 sa aktualizuje certifikát servera. Spojenia medzi
aplikáciou AirKey a serverom AirKey sú potom možné už iba s najnovšou verziou
aplikácie. Aktualizujte aplikáciu AirKey včas. Funkcie uzamknutia blokovacích
komponentov sú stále možné aj s predchádzajúcimi verziami aplikácie AirKey.

Uzamykacie komponenty
•
•

Optimalizácia správy batérie, ako aj predĺženie životnosti batérie, keď je pre
uzamykacie komponenty nakonfigurované manuálne trvalé otvorenie
Rozličné odstránenia chýb a stabilizácie

Čo je potrebné, aby bolo možné využívať nové
funkcie?
Aby bolo možné využívať funkcie popísané v poznámkach k vydaniu, musia sa aktualizovať
všetky komponenty v systéme AirKey. Akcie Bluetooth sa dajú používať iba na nových
uzamykacích komponentoch s Bluetooth.
S novou verziou AirKey je k dispozícii na aktualizáciu:
•
•

nová aplikácia AirKey pre Android a iOS (od 9. 2. 2018 k dispozícii v internetových
obchodoch s aplikáciami)
nový firmvér pre nástennú čítačku AirKey a cylindrickú vložku AirKey

Online správa systému AirKey sa aktualizuje automaticky.
18. 12. 2020
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Aktualizácia je predbežne možná dňa 20. 2. 2018, od 16:00 hod. Nové verzie aplikácie
AirKey pre Android a iOS budú k dispozícii už skôr. Budete o tom informovaní prostredníctvom
Online správy systému AirKey, resp. v rámci aplikácie AirKey.
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Poznámky k vydaniu AirKey 9. 2. 2018
Aby sme Vám mohli poskytovať čo najlepšie služby a produkt vysokej kvality, systém AirKey
sa rozširuje o nové funkcie a vylepšujú sa jeho jestvujúce funkcie. V tejto súvislosti Vám bola
daná k dispozícii nová verzia systému AirKey.

Aplikácia AirKey
•
•
•

Informácie o pripravovaných úlohách údržby prostredníctvom upozornení pre technikov
údržby.
Rôzne opravy chýb a stabilizácie.
Upozornenie: dňa 13. 2. 2018 sa aktualizuje certifikát servera. Spojenia medzi
aplikáciou AirKey a serverom AirKey sú potom možné už iba s najnovšou verziou
aplikácie. Aktualizujte aplikáciu AirKey včas. Funkcie uzamknutia blokovacích
komponentov sú stále možné aj s predchádzajúcimi verziami aplikácie AirKey.
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Poznámky k vydaniu AirKey 15. 11. 2017
Aby sme Vám mohli poskytovať čo najlepšie služby a produkt vysokej kvality, systém AirKey
sa rozširuje o nové funkcie a vylepšujú sa jeho jestvujúce funkcie. V tejto súvislosti pre Vás
EVVA vyvinula novú verziu systému AirKey!

Čo je nové?
V termíne komunikovanom v údržbovom okne dostávate aktualizáciu k novému flexibilnému a
vysoko bezpečnému systému AirKey!
AirKey teraz s vlastnou aplikáciou AirKey v iOS podporuje aj iPhone. Táto je odteraz k
dispozícii v Apple App Store. Všetky novo expedované uzamykacie komponenty, ako sú
cylindrické vložky, visiace zámky a nástenné čítačky, sú popri NFC dodatočné vybavené
technológiou Bluetooth a dajú sa s ňou obsluhovať. Nová funkcia Bluetooth týmto popri už
etablovanom operačnom systéme Android umožňuje používanie mobilného operačného
systému iOS.
Už jestvujúce uzamykacie komponenty bez Bluetooth podporujú všetky nové funkcie, ktoré
priamo nesúvisia s Bluetooth taktiež prostredníctvom NFC a možno ich výmenou gombíka,
resp. čítacej jednotky jednoducho prestaviť na uzamykacie komponenty s Bluetooth.
Informácie k uvedenému dostanete u Vášho EVVA-Partnera!
Okrem Bluetooth a podpory iOS bol AirKey vybavený ešte ďalšími zaujímavými funkciami.
S aktualizovanou verziou AirKey máte k dispozícii konkrétne nasledujúce funkcie a vylepšenia:

Online správa systému AirKey
•
•
•

•
•
•
•

•

Nová prehľadná úvodná stránka pre jednoduchý prehľad a riadenie uzamykacieho
systému
Pri prvom zriadení uzamykacieho systému Vás podporuje sprievodca
Nová funkcia Send a Key zjednodušuje registráciu smartphonov a odovzdávanie
oprávnení prostredníctvom možnosti odoslania SMS priamo z Online správy systému
AirKey
o Registrácia nového smartphonu sa môže uskutočňovať priamo prostredníctvom
prijatej SMS
o Nové alebo zmenené oprávnenia sa po vyhotovení automaticky odosielajú na
smartphone
Je možné posielať správy so zmenou oprávnenia na účely informovania používateľa o
zmenách
Geotagging – pre uzamykacie komponenty sa dajú ukladať dáta adresy alebo súradnice
GPS
o Týmto je možná priama navigácia k uzamykaciemu komponentu
Svetové časové pásma sú k dispozícii už predkonfigurované vrátane prestavenia na
letný a zimný čas
o Časové pásma sa zosúlaďujú s oficiálnou databázou časových pásiem
Sviatky sa dajú spravovať vo vlastnom kalendári sviatkov
o cez sviatky sa nespúšťa žiadne automatické trvalé otvorenie
o periodické oprávnenia nemajú cez sviatky prístup. Týmto sú vylúčené neželané
prístupy.
Dajú sa ukladať predvolené hodnoty pre konfiguráciu uzamykacích komponentov.
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Nové uzamykacie komponenty sa potom pridávajú k systému podľa konfigurácie
predvolených hodnôt bez toho, aby sa tieto museli dodatočne prispôsobovať
Jazyk je možné v prihlásenom stave jednoducho a nekomplikovane meniť v
rozbaľovacom zozname
o ako ďalší jazyk je k dispozícii na výber „švédčina“
Nové osoby sa dajú rýchlo importovať prostredníctvom súboru vo formáte .CSV.
o
Import osôb je možný aj viacnásobne.
Dajú sa exportovať akékoľvek zoznamové náhľady, ako aj všetky protokoly a tiež
uzamykací plán
Je možné tlačiť potvrdenia o odovzdaní pre identifikačné médiá a smartphony
Konfigurácia nastavení pre uzamykací komponent bola vyčlenená na vlastnú kartu
Označenie a dodatočné informácie uzamykacích komponentov sa dajú prispôsobovať
priamo v zozname uzamykacích komponentov
Telefónne číslo smartphonu už viac nemusí byť jednoznačné. Toto uľahčuje výmenu
smartphonu. POZOR! Pre funkciu "Send a Key" sa vyžaduje telefónne číslo
Identifikačné médiá a smartphony sa z uzamykacieho systému dajú odstraňovať
jednoduchšie, a to aj vtedy, keď už tieto nie sú viac k dispozícii
Vylepšenie kompatibility prehliadača editora
o Editor je voliteľne prístupný prostredníctvom lokálnej aplikácie alebo
prostredníctvom prehliadačovej aplikácie. Podpora pre prehliadačové aplikácie
Java zo strany tvorcov prehliadačov je stále slabšia. Z našej strany preto
odporúčame, aby ste editor používali s bezplatnou lokálnou aplikáciou Java
Web Start
o Nová funkcia: Editor sa bez prihlásenia do online správy môže s lokálnou
aplikáciou používať ako Updater pre médiá a uzamykacie komponenty.
Týmto je napríklad možné vziať si na hlavnom paneli jednoducho nové
oprávnenia pre médiá.
o Vylepšenie pri používaní editora s firewallmi a pri obmedzeniach zo strany
poskytovateľov internetového pripojenia. Komunikácia editora sa teraz
uskutočňuje cez port 443 namiesto cez port 7070.
o S lokálnou aplikáciou sa aktuálne podporujú nasledujúce prehliadače a operačné
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 inštalácii lokálnej aplikácie pre editor môžete nájsť na našej domovskej
stránke.
http://www.evva.com/fileadmin/files_all/Download/AirKey/Installationsanleitung
/Inštalácia_editora.pdf
Je možné konfigurovať e-mailové notifikácie pre administrátorov
o Administrátori dostávajú e-maily pre nové údržbové úlohy, dôležité informácie
alebo údržbové okná aj vtedy, keď nie sú prihlásení v online správe
o

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Aplikácia
•
•
•

•

Dizajn aplikácie dostal úplne novú podobu
Aplikácia AirKey je teraz k dispozícii pre Android A iOS.
Obsluha aplikácie bol rozšírená o akcie Bluetooth
o Vypisujú sa komponenty s Bluetooth v dosahu a je možné ich uzamykať,
aktualizovať a uvádzať do trvalého otvorenia
o Ak sa priblížite ku komponentu s Bluetooth, pre ktorý je k dispozícii platné
oprávnenie, dostávate notifikáciu, prostredníctvom ktorej sa dá spustiť proces
odomknutia
Uzamknutie uzamykacích komponentov s Bluetooth priblížením je možné
prostredníctvom zapojiteľnej handsfree funkcie.
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•

•
•
•

•
•

Nechajte sa informovať o notifikáciách k novým alebo zmeneným oprávneniam, ako aj
o nevybavených údržbových úlohách.
o Ak je smartphone zaregistrovaný vo viac ako jednom uzamykacom systéme, je
možné individuálne vyberať, pre ktorý uzamykací systém sa majú posielať
notifikácie.
Uzamykacie komponenty sa prostredníctvom smartphonu dajú celkom jednoducho
uvádzať do trvalého otvorenia
Funkcia „pull-to-refresh“ nahrádza doterajšie tlačidlo synchronizácie smartphonu
o V rámci aplikácie AirKey prstom potiahnite zhora nadol po displeji pre spustenie
synchronizácie smartphonu
Funkcia „Kódovať médiá“ umožňuje aktualizovať identifikačné médiá prostredníctvom
uzamykacích komponentov.
o Smartphone sa prostredníctvom Bluetooth spája s uzamykacím komponentom a
identifikačné médium sa pri tomto uzamykacom komponente môže následne
aktualizovať. Smartphone preto nemusí disponovať funkciou NFC.
Pridanie ďalších uzamykacích systémov je teraz možné prostredníctvom položky menu
„Nastavenia“
Ako ďalší jazyk je k dispozícii na výber „švédčina“

Identifikačné médiá
•
•

Uveďte uzamykací komponent prostredníctvom dvojnásobného rýchleho po sebe
nasledujúceho prezentovania identifikačného média do trvalého otvorenia
Oprávnenie uzamykacieho komponentu a oprávnenie oblasti majú teraz rovnaké
postavenie (doteraz: oprávnenie uzamykacieho komponentu bolo nadradené
oprávneniu oblasti)

Uzamykacie komponenty
•
•
•

•
•

Nástenné čítačky a cylindrické vložky boli rozšírené o technológiu Bluetooth
Dotknite sa cylindrickej vložky s Bluetooth pre spustenie komunikácie a vykonanie
procesov odomknutia
Nástenné čítačky, visiace zámky a cylindrické vložky sa dajú automaticky k určitému
časovému bodu alebo manuálne – prostredníctvom smartphonu, resp. identifikačného
média – uvádzať do trvalého otvorenia
o manuálne nastavené trvalé otvorenia sa dajú automaticky ukončovať k určitému
časovému bodu (poloautomatika)
Normálne a rozšírené trvania uvoľnenia prístupu sú nastaviteľné od 1 až do 250 sekúnd
na uzamykací komponent
Nahraďte jednoducho jestvujúce gombíky alebo čítacie jednotky, ktoré majú iba NFC
novými gombíkmi a čítacími jednotkami s Bluetooth! Informácie k uvedenému
dostanete u Vášho EVVA-Partnera!

Čo je potrebné, aby bolo možné využívať nové funkcie?
Aby bolo možné využívať funkcie popísané v poznámkach k vydaniu, musia sa aktualizovať
všetky komponenty v systéme AirKey. Akcie Bluetooth sa dajú používať iba na nových
uzamykacích komponentoch s Bluetooth.
S novou verziou AirKey je k dispozícii
•
•
•

nová aplikácia AirKey pre Android a iOS
nový firmvér pre nástennú čítačku AirKey a cylindrickú vložku AirKey
nová verzia Keyring pre identifikačné médiá
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. Online správa sa aktualizuje automaticky.
Aktualizácia na AirKey 2.2 je predbežné možná dňa 15. 11. 2017. Budete o tom informovaní v
Online správe systému AirKey.
Tím AirKey firmy EVVA Vám želá veľa zábavy s novými funkciami a vylepšeniami AirKey!
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Poznámky k vydaniu AirKey 6. 4. 2017
Vážení zákazníci!
Aby sme Vám mohli poskytovať čo najlepšie služby, neustále sa snažíme udržiavať
bezpečnosť infraštruktúry AirKey v najaktuálnejšom stave.
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Poznámky k vydaniu AirKey 21. 2. 2017
Vážení zákazníci!
Aby sme Vám mohli poskytovať čo najlepšie služby, neustále sa snažíme udržiavať
bezpečnosť infraštruktúry AirKey v najaktuálnejšom stave.
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Poznámky k vydaniu AirKey 11. 8. 2016
Aby sme Vám mohli poskytovať čo najlepšie služby a produkt vysokej kvality, neustále sa
snažíme systém AirKey rozširovať o nové funkcie a vylepšovať jeho jestvujúce funkcie. V
tejto súvislosti Vám bola daná k dispozícii nová verzia systému AirKey.

Aplikácia
•
•

Zvýšenie kompatibility so smartphonmi. Pozri zoznam otestovaných smartphonov
Odstránenie chýb, ktoré vznikli pri preklade

Aktualizácia firmvéru nástennej čítačky
•

Príprava na použitie ďalších identifikačných médií.

Čo je potrebné, aby bolo možné využívať nové funkcie?
Aby bolo možné využívať všetky funkcie popísané v poznámkach k vydaniu, musia sa
aktualizovať všetky komponenty v systéme AirKey.
S novou verziou AirKey je k dispozícii na aktualizáciu:
•
•

nová aplikácia AirKey,
nový firmvér pre nástennú čítačku AirKey.

Aktualizácia na vydanie 11. 8. 2016 je predbežne možná od 20:00 hod.
Tím AirKey firmy EVVA Vám želá veľa zábavy s novými funkciami a vylepšeniami AirKey!
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Poznámky k vydaniu AirKey 13. 6. 2016
Od 13. 6. 2016 je Vám k dispozícii vylepšený balík vložkového firmvéru 3.28 (Gombík
3.28 / Elektronický modul 3.12 / JC-Applet 5.6). Nasledujúce nové funkcie a vylepšenia sú
k dispozícii s novou verziou:

Firmvér
• Zlepšenie rozpoznania identifikačného média ako i vylepšenie prebudenia
• Redukcia spotreby batérie v kľude a zvýšenie životnosti batérie
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Poznámky k vydaniu AirKey 24. 3. 2016
Od 24. 3. 2016 Vám je k dispozícii nová vylepšená verzia aplikácie pre AirKey. Môžete
využiť nasledujúce nové funkcie ako i vylepšenia:

Aplikácia
•
•

•
•

Optimálna komunikácia medzi aplikáciou a online správou.
Odteraz sa bude komunikovať cez port 443 namiesto portu 7070, aby sa zabezpečila
väčšia nezávislosť od obmedzení ponúk funkcií mobilu ako i konfigurácií portu vo WLAN
(Firewalls).
Odstránenie chýb, ktoré sa mohli vyskytnúť počas update-ov firmvéru (JC-Applet
Update) pri prerušení spojenia.
Odstránenie chýb pri prekladoch.
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Poznámky k vydaniu AirKey 11. 2. 2016
Aby sme Vám mohli poskytovať čo najlepšie služby a produkt vysokej kvality, neustále sa
snažíme systém AirKey rozširovať o nové funkcie a vylepšovať jeho jestvujúce funkcie. V
tejto súvislosti Vám bola daná k dispozícii nová verzia systému AirKey.

Čo je nové?
Od termínu oznámeného v údržbovom okne máte s novou verziou AirKey k dispozícii
nasledujúce funkcie a vylepšenia:

Online správa
•
•
•
•

Pomocou Internet Explorer 11 sa môžu opäť vyberať tlačidlá v rámci dialógov
Postup „Zabudnuté heslo“ bol adaptovaný
Odstránenie chýb, ktoré vznikli pri preklade
odstránenie menších chýb

Aplikácia
•
•
•

Dotyková spätná väzba pri chybovom hlásení „Spojenie prerušené“
Odstránenie chýb, ktoré vznikli pri preklade
Odstránenie menších chýb

S touto aplikáciou boli otestované aj ďalšie smartphony a aktualizovaný zoznam
kompatibilných smartphonov na našej domovskej stránke.

Firmvér
•
•

Vylepšená správa batérie pri cylindrických vložkách AirKey
Komponenty nahradené alebo vymontované bez náhrady prostredníctvom Možnosti
opravy môže opraviť EVVA vo Viedni

Čo je potrebné, aby bolo možné využívať nové funkcie?
Aby bolo možné využívať všetky funkcie popísané v poznámkach k vydaniu, musí sa dbať
na to, aby sa aktualizovali všetky komponenty v systéme AirKey.
S novou verziou AirKey je k dispozícii na aktualizáciu:
•
•
•

nová aplikácia AirKey,
nový firmvér pre cylindrickú vložku AirKey,
nový firmvér pre nástennú čítačku AirKey

Aktualizácia na vydanie 11. 2. 2016 je možná predbežne od 20:00 hod. Budete o tom
informovaní v Online správe systému AirKey.
Tím AirKey firmy EVVA Vám želá veľa zábavy s novými funkciami a vylepšeniami AirKey!
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Poznámky k vydaniu AirKey 24. 7. 2015
Aby sme Vám mohli poskytovať čo najlepšie služby a produkt vysokej kvality, neustále sa
snažíme systém AirKey rozširovať o nové funkcie a vylepšovať jeho jestvujúce funkcie. V tejto
súvislosti Vám bola daná k dispozícii nová verzia systému AirKey.

Čo je nové?
Od augusta 2015 máte ako nový hardvér teraz k dispozícii aj nástennú čítačku AirKey. Táto
Vám umožňuje riadenie elektrických prístupových komponentov zvyčajným spôsobom ako s
Vašimi médiami AirKey.
Okrem toho máte s novou verziou AirKey k dispozícii nasledujúce funkcie a vylepšenia:

Online správa
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podpora pre nástennú čítačku AirKey
Optimalizácia prihlasovacej stránky
Zobrazenie certifikačnej pečate
Zjednodušené pridávanie komponentov prostredníctvom editora
Vylepšená indikácia chýb pri uzamykacích komponentoch
Zhrnutie možností opravy do jednej spoločnej údržbovej úlohy
Odstránenie chýb, ktoré vznikli pri preklade
Nové jazyky: španielčina a portugalčina
odstránenie menších chýb

Aplikácia
•
•
•
•
•
•
•

Vylepšená kompatibilita s Androidom 5
Podpora pre nástennú čítačku AirKey
Dotyková spätná väzba pri aktualizáciách
Vylepšená indikácia chýb pri uzamykacích komponentoch
Odstránenie chýb, ktoré vznikli pri preklade
Nové jazyky: španielčina a portugalčina
odstránenie menších chýb

Firmvér
•
•
•

Zvýšená kompatibilita smartphonov
Podpora pre nástennú čítačku AirKey
Skrátený čas identifikácie

Čo je potrebné, aby bolo možné využívať nové funkcie?
Aby bolo možné využívať všetky funkcie popísané v poznámkach k vydaniu, musí sa dbať na
to, aby sa aktualizovali všetky komponenty v systéme AirKey.
S novou verziou AirKey je k dispozícii na aktualizáciu:
•
•
•

nová aplikácia AirKey,
nový firmvér pre cylindrickú vložku AirKey,
ako aj nástenná čítačka AirKey
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Aktualizácia na vydanie 24. 7. 2015 je predbežne možná od 24. 7. 2015, 21:00 hod.
Budete o tom informovaní v Online správe systému AirKey.
Tím AirKey firmy EVVA Vám želá veľa zábavy s novým hardvérom, novými funkciami a
vylepšeniami AirKey!
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Poznámky k vydaniu AirKey 17. 3. 2015
Firmvér cylindrickej vložky AirKey:
•
•

•

18. 12. 2020

Riešenie problémov Release
Platí len pre valce s verziou firmware JC applet verziu 4.18 PIC verzia 1.6,
motorové PIC verzie 1.2:
o Poradca časovača modul (RTC); Obmedzený čas, predjedlá sú možné bez
chýb, po aktualizácii. Položky protokolu sú zobrazené so správnym časovým
pečiatkou. Aktualizácia na najnovšiu verziu firmvéru JC applet verziu 4.18
PIC verzia 1.8, motorové PIC verzie 1.2 sa dôrazne odporúča.
Platí len pre valce s firmvérom nižšou ako JC applet verzia 4.18 PIC verzia 1.6,
motorové PIC verzie 1.2:
o Príprava na verziu Android 5.0
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Poznámky k vydaniu AirKey 19. 12. 2014
Online správa systému AirKey:
•
•
•

Osobné údaje v protokolovanom zápise sú prostredníctvom funkcií ochrany
údajov anonymizované a nie zmazané. Týmto sú prevedené úkony zapísané, ale
neviažu sa k nim žiadne personálne informácie.
menšie úpravy protokolovania
menšie úpravy v rôznych jazykových verziách

Aplikácia AirKey:
•
•
•

18. 12. 2020

Názov uzamykacieho systému sa zobrazí správne v detailoch komponentov pre
servisných technikov
menšie úpravy v rôznych jazykových verziách
Zvýšená bezpečnosť pri ukladaní oprávnenia
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Poznámky k vydaniu AirKey 24. 7. 2014
Aby sme vám mohli poskytovať čo najlepšie služby a produkt vysokej kvality, neustále sa
snažíme systém AirKey rozširovať o nové funkcie a vylepšovať jeho jestvujúce funkcie. V tejto
súvislosti vám bola daná k dispozícii nová verzia systému AirKey.

Čo je nové?
S novou verziou AirKey boli implementované nasledujúce funkcie a vylepšenia:

Online správa systému AirKey:
•
•
•
•
•
•

Online správa systému AirKey sa teraz môže úspešne obsluhovať aj prostredníctvom
tabletu.
Inteligentná čierna listina: Čierna listina sama očisťuje od záznamov médií, pri ktorých
došlo k časovému vypršaniu oprávnenia.
Uzamykacie komponenty sa teraz môžu pridávať priamo prostredníctvom megamenu.
V systémovom protokole bolo vyhľadávanie rozšírené o ID komponenty a médiá.
Pri opätovnom aktivovaní médií sa môže zvoliť, či sa majú alebo nemajú obnoviť
naposledy uložené oprávnenia.
Je k dispozícii možnosť zo strany softvéru odstrániť zo systému chybnú cylindrickú
vložku, ktorá sa už nedá aktualizovať

Aplikácia AirKey:
•

Boli prispôsobené preklady ďalších jazykov

Čo je potrebné, aby bolo možné využívať nové funkcie?
Aby bolo možné využívať všetky funkcie popísané v Poznámkach k vydaniu, musí sa dbať na
to, aby sa aktualizovali všetky komponenty v systéme AirKey.

S novou verziou AirKey je k dispozícii na aktualizáciu:
•
•

nová aplikácia AirKey
nový firmvér pre cylindrickú vložku AirKey

Aktualizácia na vydanie 24. 7. 2014 je predbežne možná od 24. 7. 2014, 21:00 hod.
Budete o tom informovaní v Online správe systému AirKey.
Tím AirKey firmy EVVA vám želá veľa zábavy s novými funkciami a vylepšeniami AirKey!!
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Poznámky k vydaniu 09. 5. 2014
Aby sme vám mohli poskytovať čo najlepšie služby a produkt vysokej kvality, neustále sa
snažíme systém AirKey rozširovať o nové funkcie a vylepšovať jeho jestvujúce funkcie. V tejto
súvislosti vám bola daná k dispozícii nová verzia systému AirKey.

Čo je nové vo vydaní 09. 5. 2014?
S novou verziou AirKey boli implementované nasledujúce funkcie a vylepšenia:

Online správa systému AirKey:
•
•
•

Úplne deaktivované médiá je teraz možné odstrániť zo systému bez toho, aby sa tieto
média museli predtým opätovne aktivovať.
Menšie prispôsobenia pri protokolovaní udalostí v protokoloch
Podrobnosti o deaktivovaných médiách sa teraz môžu editovať a ukladať

Aplikácia AirKey:
•
•
•

Na odstránenie komponentov bolo v rámci aplikácie AirKey zavedené nové tlačidlo
„Odstrániť“, aby sa dizajn a priebeh prispôsobili pridávaniu komponentov.
Smartphonové médiá sa teraz môžu registrovať do nových systémov aj vtedy, keď
predtým neboli dočista vymazané z iných systémov.
Správanie pri vypršaní časového limitu aplikácie AirKey bolo optimalizované. Týmto sa
komunikácia po prerušeniach spojenia medzi komponentmi a smartphonmi vytvára
rýchlejšie, čo zjednodušuje manipuláciu.

Firmvér cylindrickej vložky AirKey:
•

Čítacie vlastnosti pre karty a prívesky na kľúče boli vylepšené

Čo je potrebné, aby bolo možné využívať nové funkcie?
Aby bolo možné využívať všetky funkcie popísané v Poznámkach k vydaniu, musí sa dbať na
to, aby sa všetky komponenty v systéme AirKey aktualizovali.
S novou verziou AirKey je k dispozícii na aktualizáciu:
•
•
•

nová aplikácia AirKey
nový firmvér pre cylindrickú vložku AirKey
nová verzia Keyring pre médiá (karty a prívesky na kľúče)

Aktualizácia na vydanie 9. 5. 2014 je predbežne možná od 9. 5. 2014, 16:00 hod. Budete o
tom informovaní v Online správe systému AirKey.
Tím AirKey firmy EVVA vám želá veľa zábavy s novými funkciami a vylepšeniami AirKey!
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