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S ledovat trendy znamená držet 
krok s dobou. Neztratit přitom 
dech ovšem není tak snadné, jak 
by se mohlo zdát. Právě v bez-

pečnostním odvětví, které se dlouhé 
roky drželo spíše konzervativního pří-
stupu, se v současnosti děje mnohé. 
Firmy, jež chtějí být úspěšné i v dalším 
období, usilují o co největší zeštíhlení 
své struktury. Jedno je totiž zcela jasné: 
Spotřebitelé zítřka se nespokojí s dneš-
ními produkty.

Jednoduchost ve složitém světě
Na budoucím vývoji se bude velkou 
měrou i nadále podílet elektronika. 
V kombinaci se smartphony, které 
v současnosti má již prakticky každý, se 
otevírá spousta nových možností – a to 
i v oblasti zabezpečovací techniky. Naši 
zákazníci vědí, co chtějí. Mezi jejich nej-
větší přání patří pohodlnost a uživatelská 
přívětivost. Ideálně v kombinaci s jedno-
duchým ovládáním, snadným uvedením 
do provozu a co nejmenší nutností 
údržby. Nyní je tedy na poskytovatelích, 
aby takovéto produkty a služby vyvinuli 
a aby přitom zároveň nezapomněli na to 
hlavní: Klíčovou otázkou pořád zůstává 
bezpečnost. Ta musí být totiž za každých 
okolností zaručena.

Důmyslná řešení pro všechny 
oblasti života
Internet věcí se stává součástí každo-
denního života. Chytré budovy s auto-

Kam směřuje budoucnost?
Žádná firma se nemůže zastavit, a proto prochází neustálou promě-
nou, stejně jako její okolí. Kam však směřuje budoucnost? Co budou 
příští zákazníci považovat za důležité? Odpověď na tyto otázky lze 
získat sledováním trendů. V tomto článku se dozvíte, na co bude 
společnost EVVA klást důraz v nejbližší budoucnosti.

matickou kontrolou přístupu už nejsou 
otázkou budoucnosti – stavět je lze již 
nyní. Vše potřebné se přitom vejde do 
ruky, protože jako klíč funguje smart-
phone. V budoucnu však uživatelé ani 
nebudou muset brát smartphone do 
rukou. Láká vás představa dveří, které 
se samy otevřou, jakmile se k nim 
přiblížíte? Nebo světlo, které se samo 
zhasne po zamknutí dveří od bytu, 
a klimatizace, která se sama vypne, 
když budou dveře otevřeny déle než 
5 minut? A co teprve lednička, která 
automaticky objednává mléko, nebo 
topení, jež se nastaví na vyšší teplotu 
krátce předtím, než se obyvatel domu 
či bytu vrátí domů? Tyto trendy mají 
přitom vliv i na zabezpečení. Možnosti 
jsou rozmanité a spotřebitelé chtějí pře-
devším jedno: více komfortu. Ten, kdo 
jim toto dokáže nabídnout, případně 
skloubit všechny možnosti, bude mít 
dozajista zajištěnu úspěšnou budouc-
nost.

Bezpečnost pro lidi i data
Bezpečnost je hlavním tématem pro 
všechny, kdo působí v tomto odvětví. 
Společnost EVVA se tímto mottem řídí 
už téměř 100 let. Bezpečnost zítřka 
však sahá mnohem dál než jenom 
k zamknutým dveřím. Protože čím více 
je používána elektronika, tím důležitější 
je také komplexní ochrana dat, ať už se 
jedná o zamezení jejich zneužití, nebo 
o obranu před hackery. Ne nadarmo 
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» Neustále pracujeme na tom, abychom našimi produkty 
uspokojili potřeby zákazníků. Součástí tohoto přístupu je 
pochopitelně i zavádění nových technologií, které ovšem 

musí zajistit zabezpečení na obvyklé vysoké rovni «
Stefan Ehrlich-Adám, generální ředitel (CEO) společnosti EVVA Sicherheitstechnologie GmbH

Co je to trend?
Trend je nové pojetí ve  

společnosti, ekonomice či tech-
nologiích, které uvádí do pohybu 

nové věci. Měl by poskytovat náhled 
do budoucnosti. Jak široce se však 

nakonec ve skutečnosti prosadí, 
to lze zjistit až později.
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Společnost EVVA sází na tyto 
trendy

Uživatelská přívětivost a skvělý servis  
Od perfektního nastavení až po automa-
tickou výměnu baterie. Zde je prostor pro 
lukrativní pole působnosti.

Ochrana dat je prioritou pro všechny  
Výrobce, partneři i spotřebitelé vyžadují, 
aby jejich data byla dokonale zabezpe-
čena. Díky tomu, že soukromí je bráno 
v potaz už při navrhování výrobků EVVA, 
lze realizovat individuální nastavení odpo-
vídající jednotlivým národním předpisům.

Splnění nejvyšších nároků  
Požadavky na zabezpečení jsou čím dál 
tím náročnější a komplexnější a žádají si 
úzkou spolupráci, aby mohly být současně 
zajištěny komfort i ochrana.

Chytré budovy / internet věcí  
Smysluplné propojení informací poskytova-
ných jednotlivými zařízeními bude králov-
skou disciplínou budoucnosti.

Stárnutí společnosti  
Nekomplikované a flexibilní možnosti pří-
stupu usnadňují poskytování domácí péče. 

» Existují trendy, které jednoduše nelze přehlížet. Naší úlohou – především v zájmu našich part-
nerů – je tyto trendy zachytit a realizovat. Nároky, s nimiž se musí společnost EVVA vypořádat, 
jsou docela jasné: Musíme udělat vše pro to, aby byla zaručena bezpečnost. Investujeme 
proto do této oblasti spoustu prostředků, abychom se v ní i nadále udrželi na špici «
DI Johannes Ullmann, technický produktový manažer pro oblast výzkumu a vývoje

Chytré budovy s automatickou kontrolou přístupu již existují. 

vstoupí od května 2018 v platnost 
nové předpisy pro ochranu dat, které 
jsou o další stupeň přísnější, než byly ty 
dosavadní. Tento aspekt nelze v žád-
ném případě opomenout.

Tón udávají firemní zákazníci
To, jaké trendy se na trhu prosadí, je 
nejlépe patrné na firemních zákaz-
nících. Většina z nich má totiž zájem 
o nejmodernější řešení, která zároveň 
nabízejí i optimální zabezpečení. Je to 
právě elektronika, která dokáže nabíd-
nout široké spektrum funkcí, jako je 
přesná kontrola přístupu, sledování pří-
stupu či jednoduché virtuální předávání 
a blokování elektronických klíčů.

Stárnutí populace nelze podcenit
Jak bude poptávka po elektronice 
ovlivněna tím, že naše společnost 
stárne? Zdánlivý paradox má jedno-
duché řešení. Řešení totiž spočívá 
v neustále stoupající poptávce po 
péči mezi vlastními čtyřmi stěnami. 
Z tohoto důvodu bývá často potřebné 
zajistit různým osobám přístup do 
bytu. To se dá nejsnáze a zároveň 
s největšími možnostmi kontroly usku-
tečnit pomocí elektronického klíče. 
Zde se tedy otevírá další široké pole 
uplatnění. A ještě více to bude platit 
zejména tehdy, když se podaří řešení 
poskytovat levněji tak, aby si je mohl 
dovolit každý.




