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Viktiga funktioner hos AirKey

	› Skicka	nycklar	via	internet
	› Gratis	app	och	onlineadministration
	› För	små	och	komplexa	låssystem	
	› Maximal	datasäkerhet

Elektroniska låssystem har slagit 
igenom över hela världen 

Tack	vare	AirKey	är	nyckelöverlämningar	och	
krånglig	nyckelhantering	ett	minne	blott.	Det	är	
just	därför	som	många	operatörer	av	kontorshotell	
och	infrastruktur	anläggningar	samt	leverantörer	
av	mobila	tjänster	använder	AirKey	och	drar	fördel	
av	den	ökade	säkerheten	och	flexibiliteten.

AirKey. Smart helt enkelt.
Med	AirKey	blir	din	smattelefon	en	nyckel.Det	ger	dig	kontroll	över	passager	i	dina	dörrar	
samt	höjer	säkerheten	och	flexibiliteten	i	ditt	elektroniska	låssystem.Men	vad	behöver	du?	
Med	en	AirKey-cylinder,	en	mobiltelefonen	och	en	dator	med	internetuppkoppling	kan	du	
skicka	nycklar	i	form	av	textmeddelanden	(sms)	och	hantera	ditt	elektroniska	låssystem	
online.	Smart	helt	enkelt	!	



Lika flexibelt som våra kunders behov. 
AirKey	är	ett	elektroniskt	låssystem	för	en	ny	mobil	generation	användare	och	svaret	på	dynamiken	i	det	
moderna	arbetslivet	och	i	våra	privatliv.	Du	kan	flexibelt	skicka	nycklar	till	smarttelefoner	via	internet	och	
dra	fördel	av	högsta	säkerhetsstandarder	och	många	smarta	programfunktioner.		

George skickar nycklar/behörigheter 
med hjälp av mjukvaran

George	är	reklambyråns	chef.	Hans	team	består	av	
många	frilansare.	
Tack	vare	AirKey	slipper	han	tänka	på	krånglig	
nyckelhantering.

Krypterat + säkert enligt samma 
standarder som online banking

I	AirKey	sparas	behörigheter	alltid	krypterat	i	
databasen	och	appen.	AirKey-appen	kan	även	
skyddas	med	en	personlig	pinkod.

KeyCredits – tidsbaserad kredit och mängdkredit
Du	behöver	KeyCredits	för	att	utfärda	nya	nycklar	och	ändra	behörigheter	för	
befintliga	nycklar.

Keycredits 10, 50, 100 eller obegränsade Keycredits
En	enda	KeyCredit	räcker	för	att	du	ska	skapa	och	ändra	behörigheter.	Det	är	gratis	
att	låsa	upp	dörrar	och	ta	bort	behörigheter.	Välj	mellan	de	mängdbaserade	krediterna	
10,	50	eller	100	KeyCredits	eller	tidsbaserad	kredit	–	obegränsade	KeyCredits	i	ett	eller	
tre	år.



AirKey uppfyller EU:s ppgiftsskyddsdirektiv
AirKey	har	utvecklats	i	samarbete	med	den	renommerade	dataskydds-
experten	dr	Christof	Tschohl	och	är	det	tillträdessystem	på	marknaden	som	
uppfyller	de	strängaste	dataskyddskraven.	Kontakta	oss	om	du	har	frågor	
eller	vill	veta	mer.

Högre dataskydd med tvåfaktorsautentisering 
Loggar	kan	endast	kommas	åt	om	en	andra	administratör	godkänner	
detta	med	ett	TAN-nummer.

Sophie tar emot sin nyckel i 
smarttelefonen

Sophie	är	Georges	nya	frilansare.	Hon	har	precis	
anlänt	och	får	nyckeln	till	byrån	i	ett	
pushmeddelande.	Hon	får	en	uppmaning	att	
installera	AirKey-appen	via	sms.

Sophie har inga problem med att 
hitta Georges kontor och använder 
sin smarttelefon för att låsa upp 
dörren
Med	hjälp	av	GPS-tagging	av	cylindern	i	appen	
hittar	Sophie	enkelt	till	Georges	kontor.	Cylindern	
identifierar	nu	hennes	mobiltelefon	som	nyckel	
och	ger	henne	behörighet	att	öppna	dörren.



AirKey-app och onlineadministration
Många smarta funktioner
AirKey-appen	och	onlineadministrationen	innehåller	många	smarta	funktioner	
som	gör	både	ditt	arbetsliv	och	ditt	privatliv	enklare.	

Kontorsläge
Hel-	eller	halvautomatiskt	kontorsläge	vid	vissa	dörrar	
och	på	vissa	tider.	Tar	automatiskt	hänsyn	till	allmänna	
helger	samt	sommar-	och	vintertid.

Delning av enheter
Enheter	kan	delas	mellan	olika	AirKey	system.	Viket	medför	
att	en	dörr	kan	ingå	som	en	egen	enhet	i	flera	system.	
Administrationsrättigheten	för	delade	enheter	delas	så	
att	de	kan	administreras	som	sina	egna	dörrar	i	systemet.

AirKey-Cloud Interface
Gränssnittet	gör	att	man	kan	integrera	och	styra	vissa	
funktioner	i	AirKey	direkt	från	en	extern	programvara.

Geotagging
Smarttelefonen	vet	var	låssystemets	komponenter	befinner	
sig	och	vägleder	användaren	med	hjälp	av	navigeringsappen.

Send a Key
Skicka	nycklar/behörigheter	inklusive	personligt	
textmeddelande	(max.	150	tecken)	via	pushmeddelande.

Multi-Administration
Hantera	företagets	behörigheter	separat	genom	flera	
administratörer	och	underadministratörer	med	begränsade	
rättigheter.



Gratis app  
för iPhone & Android
AirKey-appen	är	smart	och	innovativ.	
Den	gör	din	smarttelefon	till	en	eller	flera	
nycklar	för	olika	system.	Med	appen	kan	du	
skapa	och	uppdatera	även	andra	ID-medier,	
såsom	kort	och	nyckelbrickor.	Den	erbjuder	
dessutom	en	säker	skyddsnivå	tack	vare	
möjligheten	att	använda	en	pinkod.

Onlineadministration
Enkelt och avgiftsfritt
Mjukvarans	onlineadministration	
är	kontrollcentret	där	nya	nycklar/
behörigheter	skapas	eller	befintliga	
behörigheter	spärras.	Den	är	gratis,	
snabb	att	registrera	och	enkel	att	
använda.



AirKey produkterna          
finns för olika dörrmiljöer
Vare	sig	det	gäller	skjutdörrar,	postlådor,	entredörrar	och	
kontorsdörrar	har	du	ett	fast	grepp	om	din	säkerhet	med	
AirKey.

AirKey väggläsare
AirKey	väggläsare	med	kontrollbox	

används	för	att	styra	elektroniska	
låsenheter	t.ex.	motorlås.

AirKey cylinder
Finns	som	Europa-,oval-,rund-,	och	
postboxcylinder.	Europacylindern	är	
modulbyggd	vilket	gör	att	cylindern	
är	enkel	att	längdanpassa.

AirKey hänglås
För	användning	på	bommar,	

grindar	och	containrar.

AirKey postboxcylinder
Denna	cylinder	kompletterar	
ditt	AirKey-system	eftersom	
den	lämpar	sig	för	postboxar	
och	arkivskåp.



Ingen smarttelefon?
AirKey-systemet	kan	användas	
med	nyckelbrickor,	kort	eller	
kombinycklar.

NFC-teknik
Upplåsning	på	korta	avstånd.		
Endast	med	Android-telefoner.

Bluetooth 
Beröringsfri	öppning	

med	Bluetooth.

Lång batteritid 
Upp	till	30	000	aktiveringar

Ljudsignaler Visuella signaler

Passar för användning utomhus
IP65	|	–20	°C	till	+55	°C

Borr- och kärndragningsskydd
Hög	mekanisk	kvalitet	som	skyddar	
effektivt	mot	fysiska	angrepp.



Unik service från EVVA
Sedan	1919	har	EVVA	riktat	in	sina	tjänster	mot	kundfördelar.	Detta	har	gett	upphov	till	marknadsbaserade	
produkter,	den	bästa	produkt-	och	rådgivningsservicen	för	kunder	och	partner	samt	kompetens	inom	låssystem	
som	övertygar	kunder	och	ger	operatörer	ett	såväl	konkurrensmässigt	som	ekonomiskt	försprång.

Låssystem 
från experter

Låssystem	definierar	vem	som	
har	åtkomst	till	vilka	lokaler.	
EVVA	erbjuder	inte	bara	djup	
kompetens	inom	projektering	av	
låssystem,	utan	företagets	utbud	
omfattar	även	högeffektiva	
lösningar	som	kan	hantera	alla	
komplexa	behörighetsstrukturer.

Din EVVA 
partnerportal
På	vår	partnerportal	finns	allt	
du	som	EVVA-partner	behöver	
i	din	dagliga	verksamhet:	
prislistor,	kataloger,	datablad	
och	möjlighet	att	anmäla	dig	till	
utbildningar.

Mekaniska och 
elektroniska 
låssystem
EVVA	är	en	tillverkare	som	utvecklar	
och	tillverkar	elektroniska	och	
mekaniska	system	med	säte	i	Wien	
och	kombinerar	dessa	system	i	
låsanläggningar	över	hela	världen	
med	utgångspunkt	för	kundens	
behov.

Utmärkt rådgivning

EVVA	är	din	tillförlitliga	partner.	
Oavsett	om	du	har	tekniska	
frågor	gällande	EVVA-produkter	
eller	funderingar	kring	ett	
planerat	projekt	så	kan	du	alltid	
vända	dig	till	EVVA.



Innovation från Österrike

Sätt	din	tillit	till	ett	

familjeföretag	som	

har	bedrivit	forskning,	

utveckling	och	tillverkning	

i	närmare	100	år	och	

behandlar	alla	som	partners.	

EVVA	–	ledande	på	

mekaniska	och	elektroniska	

tillträdessystem	i	Europa!
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