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Główne funkcje AirKey 
	› Przesyłanie	kluczy	przez	Internet
	› Bezpłatna	aplikacja	i	moduł	
zarządzania	online
	› Do	małych	oraz	złożonych	
systemów	zamknięć
	› Najwyższe	bezpieczeństwo	danych

Światowy sukces elektronicz-
nego systemu zamknięć 

Dzięki	AirKey	czasochłonne	przekazywanie	kluczy	
i	administrowanie	dostępami	należy	do	przeszłości.	
Dlatego	wielu	zarządców	obiektów	shared	office	
i	infrastruktury	publicznej,	a	także	dostawcy	
usług	mobilnych	wybierają	AirKey	i	zyskują	dzięki	
wyższemu	bezpieczeństwu	i	elastyczności.

AirKey. Po prostu smart
W	systemie	AirKey	kluczem	jest	smartfon.	To	zapewnia	wyższe	bezpieczeństwo,	elastyczność	
użytkowania	oraz	całkowitą	kontrolę	nad	dostępem	do	drzwi.	Co	będzie	do	tego	potrzebne?	
Wkładka	AirKey,	smartfon,	dostęp	do	Internetu	–	i	już	można	przesyłać	klucze	przez	wiado-
mości	SMS	i	zarządzać	systemem	online!	Po	prostu	smart!



System tak dynamiczny, jak potrzeby klientów.
AirKey	to	elektroniczny	system	zamknięć	dla	nowego,	mobilnego	pokolenia,	będący	odpowiedzią	na	dynamikę	
współczesnego	świata	prywatnego	i	zawodowego.	Elastyczne	przekazywanie	kluczy	przez	Internet	bezpośrednio	
na	smartfona	z	zachowaniem	najwyższych	standardów	bezpieczeństwa	oraz	wiele	praktycznych	funkcji	oprogra-
mowania	to	niezaprzeczalne	zalety	tego	rozwiązania.		

Georg wysyła klucz przez Internet

Georg	zarządza	agencją	reklamową.	Do	jego	
zespołu	–	często	zmieniającego	się	–	należą	
freelancerzy,	czyli	„wolni	strzelcy”	o	różnych	
specjalnościach.	Dzięki	systemowi	AirKey	Georg	
nie	musi	kłopotać	się	żmudnym	administrowa-
niem	kluczami.

Zaszyfrowany i bezpieczny zgodnie 
ze standardami bankowości online

W	systemie	AirKey	uprawnienia	dostępu	są	
zawsze	przechowywanie	w	module	zarządzania	
online	w	formie	zaszyfrowanej.	Dodatkowo	apli-
kację	AirKey	na	smartfonie	można	zabezpieczyć	
kodem	PIN.

KeyCredit – kredyt czasowy lub ilościowy
Do	sporządzenia	nowych	kluczy	i	zmiany	uprawnień	istniejących	kluczy	potrzebne	są	
jednostki	KeyCredit.

KeyCredits 10, 50, 100 lub KeyCredit Unlimited
Do	tworzenia	i	zmiany	uprawnień	dostępu	potrzebna	jest	jedna	jednostka	KeyCredit.	
Otwieranie	drzwi	i	kasowanie	uprawnień	dostępu	jest	bezpłatne.	Dostępny	jest	kredyt	
ilościowy	–	10,	50	lub	100	jednostek	KeyCredit,	albo	kredyt	czasowy	–	KeyCredit	
Unlimited	na	okres	jednego	roku	lub	trzech	lat.



Sofia odbiera klucz na 
swoim smartfonie

Sofia	jest	freelancerem	pracującym	w	zespole	
Georga.	Właśnie	przyjechała	na	umówione	
miejsce	i	otrzymała	klucz	do	agencji	za	pośred-
nictwem	wiadomości	typu	„push”.	Powiado-
mienie	o	instalacji	aplikacji	AirKey	otrzymała	
poprzez	wiadomość	SMS.

Sofia bez problemu znajduje 
agencję Georga i otwiera drzwi 
smartfonem
Dzięki	oznaczeniu	GPS	wkładki	znalezienie	
wejścia	do	agencji	było	bardzo	proste.	Wkładka	
rozpoznaje	smartfon	jako	klucz	i	umożliwia	
otwarcie	drzwi.

AirKey spełnia wymagania rozporządzenia  
UE o ochronie danych
We	współpracy	z	renomowanym	ekspertem	ochrony	danych,	dr.		Christofem	
Tschohlem,	system	AirKey	stał	się	systemem	kontroli	dostępu	najlepiej	spełniającym	
wymagania	w	zakresie	ochrony	danych.	W	razie	pytań	chętnie	na	nie	odpowiemy.

Podwyższona ochrona danych dzięki „zasadzie czworga oczu” 	
Protokoły	mogą	być	przeglądane	tylko	wtedy,	gdy	drugi	administrator	zezwoli	
na	to	wnioskodawcy	przy	użyciu	jednorazowego	numeru	kodu	TAN.



Moduł zarządzania online i aplikacja AirKey
Wiele inteligentnych funkcji
Zarówno	aplikacja	AirKey,	jak	i	moduł	zarządzania	online	dysponuje	wieloma	inteligent-
nymi	funkcjami,	które	ułatwią	funkcjonowanie	w	sferze	prywatnej	i	zawodowej.	

Tryb Office
Pełne	lub	półautomatyczne	stałe	otwieranie	niektórych	
drzwi	w	określonym	czasie.	Automatycznie	uwzględnia
dni	świąteczne,	a	także	czas	letni	i	zimowy.

Współużytkowanie komponentów
Komponenty	danego	systemu	zamknięć	można	w	prosty	sposób	
przekazać	do	zarządzania	najemcom,	np.	w	obiektach	„shared	
office”.

AirKey Cloud Interface
Za	pomocą	interfejsu	można	zintegrować	określone	
funkcje	AirKey	i	sterować	nimi	bezpośrednio	z	poziomu	
własnego	oprogramowania.

Geotagowanie
Smartfon	dokładnie	wie,	gdzie	są	komponenty	systemu	zamknięć	
i	wskazuje	do	nich	drogę	poprzez	aplikację	nawigacyjną.

Send a Key
Klucz	wraz	z	osobistą	wiadomością	tekstową	(maks.	150	
znaków)	można	po	prostu	wysłać	w	wiadomości	typu	push.

Multi-administracja
Zarządzanie	różnymi	lokalizacjami	firmy	oddzielnie	
przez	kilku	administratorów	i	sub-administratorów	
posiadających	ograniczone	uprawnienia.



Bezpłatna aplikacja na 
 iPhone'a i smartfony Android
Prosta	i	intuicyjna	obsługa	aplikacji	AirKey.	
Dzięki	niej	smartfon	staje	się	kluczem	lub	
nawet	pękiem	kluczy	do	różnych	systemów	
zamknięć.	Ponadto	tworzy	i	aktualizuje	
inne	nośniki,	takie	jak	karty	lub	breloki.	
Skuteczną	dodatkową	ochroną	jest	zabez-
pieczenie	kodem	PIN.

Moduł zarządzania online
Bezpłatny i prosty w obsłudze
Moduł	zarządzania	online	jest	centralnym	
interfejsem	do	przygotowywania	nowych	
kluczy	lub	blokowania	istniejących.	Jest	
on	dostępny	bezpłatnie,	jego	konfigurację	
można	przeprowadzić	błyskawicznie	
a	obsługa	jest	intuicyjnie	prosta.



AirKey to bezpieczeństwo 
w każdej sytuacji
AirKey	może	zabezpieczać	m.in.	drzwi	rozsuwane,	kontenery	
archiwizacyjne,	skrzynki	pocztowe	lub	drzwi	aluminiowe	
w	biurze.

Czytnik naścienny AirKey
Sterowanie	elektronicznymi	elementami	

zamykającymi	(np.	drzwiami	przesuwnymi)	
odbywa	się	za	pomocą	czytnika	naścien-

nego	AirKey.

Wkładka AirKey
Dzięki	modułowej	budowie	(także	
późniejsze)	dopasowanie	długości	
wkładki	i	jej	montaż	odbywa	się	
bardzo	prosto.

Kłódka AirKey
Do	zabezpieczania	szaf,	

magazynów	i	kontenerów	
archiwizacyjnych	w	użytku	

stacjonarnym.

Wkładka dźwigniowa AirKey
Używana	w	skrzynkach	poczto-
wych	lub	szafkach	biurowych	
będzie	znakomitym	uzupełnie-
niem	systemu	AirKey.



Nie masz pod 
ręką smartfona?
W	systemie	AirKey	można	także	
korzystać	z	breloków	do	kluczy,	
kart	lub	kluczy	Combi.

Technologia NFC
Odblokowanie	z	niewielkiej	odległości.	
Możliwe	tylko	w	przypadku	smartfonów	
z	systemem	Android

Bluetooth 
Bezdotykowe	odbloko-
wanie	przez	Bluetooth

Długa żywotność baterii
Aż	do	30	000	cykli	otwierania

Sygnalizacja  
akustyczna

Sygnalizacja  
optyczna

Użycie na zewnątrz
IP65	|	od	-20°C	do	+55°C

Zabezpieczenie przed rozwierceniem 
i przed wyjęciem rdzenia
Najwyższa	jakość	mechaniczna	zapewnia	
skuteczne	zabezpieczenie	antywłamaniowe.

Łatwy montaż i dopasowanie 
dzięki	modułowej	budowie



Unikalny serwis EVVA
Oferta	EVVA	już	od	1919	r.	koncentruje	się	na	potrzebach	klientów.	Dlatego	oferujemy	produkty	zorientowane	
na	oczekiwania	rynku,	najlepszy	serwis	produktowy	i	doradczy	dla	klientów	i	partnerów	oraz	zaawansowane	
know-how	z	zakresu	projektowania	systemów	zamknięć,	które	zwiększają	komfort	użytkowników	i	zapewniają	
korzyści	ekonomiczne.

Profesjonalne 
systemy zamknięć

System	zamknięć	określa,	kto	
i	gdzie	może	uzyskać	dostęp.	
Firma	EVVA	dysponuje	zaawan-
sowanym	know-how	nie	tylko	
do	projektowania	systemów	
zamknięć,	ale	też	oferuje	wydajne	
rozwiązania,	które	umożliwiają	
wykonanie	każdej,	nawet	
złożonej	struktury	uprawnień.

Portal partnerski 
firmy EVVA
W	portalu	partnerskim	znajdziesz	
wszystko,	co	jest	potrzebne	
w	efektywnej	codziennej	pracy	
jako	partner	EVVA:	cenniki,	kata-
logi,	arkusze	specyfikacji	oraz	
możliwość	zgłoszenia	udziału	
w	szkoleniach.

Mechanika 
i elektronika
EVVA	jest	jednym	z	niewielu	
producentów,	który	opracowuje	
i	wytwarza	mechaniczne	i	elek-
troniczne	systemy	w	Wiedniu,	
a	następnie	eksportuje	je	do	
odbiorców	na	całym	świecie.

Najlepsze 
doradztwo
EVVA	jest	niezawodnym	
partnerem.	Jeśli	masz	pytania	
techniczne	o	produkty	EVVA	lub	
potrzebujesz	wsparcia	w	projek-
towaniu	systemu,	możesz	liczyć	
na	naszą	pomoc!



Zaufaj	firmie	rodzinnej,	

która	od	100	lat	bada,	

opracowuje	i	produ-

kuje	nowe	rozwiązania	

oraz	działa	jako	długo-

terminowy	kontrahent.	

EVVA	–	czołowy	produ-

cent	elektronicznych	

i	mechanicznych	systemów	

zamknięć	w	Europie!

Innowacje Made in Austria
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