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P odążanie za trendami to nic 
innego, jak działanie zgodnie 
z duchem czasów. Duża ilość 
zmian niekiedy może być 

oszałamiająca. Ostatnio sporo dzieje 
się w branży zabezpieczeń, która do 
niedawna hołdowała raczej konserwa-
tywnym rozwiązaniom. Firma, która 
zamierza być długoterminowo kon-
kurencyjna, powinna działać w prze-
myślany sposób. Bo jedno jest pewne: 
przyszli konsumenci nie zadowolą się 
dzisiejszymi produktami.

Prostota w złożonym świecie
Najlepsze perspektywy otwierają się 
przed rozwiązaniami elektronicznymi. 
Ich kombinacja ze smartfonem, z któ-
rego obecnie korzysta niemal każdy, 
wyznacza zupełnie nowe możliwości 
w branży zabezpieczeń. Klienci ocze-
kują przede wszystkim wygodnego 
użytkowania i prostej obsługi. Idealnym 
uzupełnieniem byłyby niskie wymagania 
konserwacyjne. Mając tego świado-
mość, producenci powinni opracować 
produkty i usługi dostosowane do tych 
wymagań, nie tracąc z oczu kluczowego 
aspektu: najważniejsze jest przecież 
bezpieczeństwo. Musi ono być bezwa-
runkowo zagwarantowane.

Pora na smart-rozwiązania
Internet rzeczy raźno wkracza w nasz 

Co niesie przyszłość?
Przedsiębiorstwa nie istnieją w bezruchu – można wręcz powie-
dzieć, że zmiana jest ich stałym towarzyszem. Ale w jakim kierunku 
zmierza przyszłość? Co jutro będzie ważne dla klientów? Analiza 
trendów pomaga w znalezieniu odpowiedzi na takie pytania. W tym 
artykule przybliżyliśmy tendencje najważniejsze dla firmy EVVA.

dzień powszedni. Inteligentne budynki 
z automatyczną kontrolą dostępu 
są już bardzo popularnym rozwiąza-
niem. Zamiast pęku kluczy wystar-
czy smartfon pełniący identyczną 
funkcję. Nie trzeba nawet trzymać 
smartfona w ręku: drzwi otworzą się, 
gdy użytkownik zbliży się do drzwi. 
A oświetlenie? Wyłączy się, gdy tylko 
drzwi do domu zostaną zaryglowane, 
klimatyzacja – gdy drzwi pozostaną 
otwarte dłużej niż pięć minut. Nato-
miast lodówka automatycznie zamówi 
mleko, a ogrzewanie zadba o odpo-
wiednią temperaturę zanim powrócą 
mieszkańcy. Podobne trendy dotyczą 
techniki zabezpieczeń. Możliwości są 
różnorodne, lecz konsumenci oczekują 
przede wszystkim jednego: więcej 
komfortu. Troska o potrzeby klien-
tów to niezawodny sposób na sukces 
w przyszłości.

Bezpieczne dane
Bezpieczeństwo to główny temat 
w naszej branży i tym zagadnieniem 
firma EVVA zajmuje się już od niemal 
stu lat. Jednak obecnie bezpieczeń-
stwo to coś więcej niż skuteczne zary-
glowanie drzwi, ponieważ im bardziej 
mamy do czynienia z elektroniką, tym 
ważniejsza jest efektywna ochrona 
danych – od zapobiegania niepowo-
łanemu użyciu danych do ochrony 
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» Nieustannie pracujemy nad tym, aby nasze produkty 
spełniały oczekiwania konsumentów. Obejmuje to także 

uzupełnianie oferty o nowe technologie. Oczywiście, 
zachowując niezmiennie wysoki poziom bezpieczeństwa «

Stefan Ehrlich-Adám, CEO EVVA Sicherheitstechnologie GmbH

Czym jest trend?
Trend to nowa tendencja 

w społeczeństwie, gospodarce 
i technologii, która implikuje nowy 
kierunek zmian. Trend zapewnia 

wgląd w przyszłość na podstawie 
wnioskowania statystycznego.
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Trendy, na które stawia EVVA

Przyjazność dla użytkowników 
i  serwis  
Od optymalnych ustawień do automatycz-
nej wymiany baterii. To bardzo lukratywny 
obszar działalności.

Ochrona danych dotyczy wszystkich  
Producenci, partnerzy i konsumenci są 
zainteresowani bezpieczeństwem danych. 
Koncepcja „Privacy by design” firmy EVVA 
umożliwia indywidualne konfiguracje 
zgodne z krajowymi wymaganiami.

Zgodność z najsurowszymi 
 wymaganiami  
Coraz bardziej złożone kryteria bezpieczeń-
stwa towarzyszą rosnącym oczekiwaniom 
z zakresu komfortu obsługi.

Inteligentne budynki/Internet rzeczy  
Synergiczne połączenie funkcji poszcze-
gólnych urządzeń to jedno z głównych 
wyzwań na nadchodzące lata.

Starzenie się społeczeństwa  
Nieskomplikowane i elastyczne możliwości 
dostępu uproszczą świadczenie usług pie-
lęgnacyjnych u osób wymagających opieki. 

» Istnieją trendy, których po prostu nie wolno przeoczyć. Naszym zadaniem jest ich zna-
lezienie i zagospodarowanie, przede wszystkim w interesie naszych partnerów. Zadanie 
firmy EVVA jest jasne: musimy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo. 
To cel naszych inwestycji, dzięki którym zachowujemy przewagę nad konkurencją «
Dypl. inż. Johannes Ullmann, menedżer techniczny produktu ds. badań i rozwoju

Obiekty „smart building” i automatyczne mechanizmy kontroli dostępu są coraz popularniejsze 

przed hakerami. Najnowsze rozporzą-
dzenie w sprawie ochrony danych, które 
zacznie obowiązywać w maju 2018 r., 
podwyższy poprzeczkę w tej materii 
i najnowsze rozwiązania powinny 
uwzględniać nowe wymagania.

Innowacje i klienci biznesowi
Nowe trendy na rynku można zauważyć 
przede wszystkim u klientów bizneso-
wych. Większość z nich oczekuje naj-
bardziej zaawansowanych produktów, 
ponieważ zapewniają one optymalne 
bezpieczeństwo. Właśnie tutaj elektro-
nika oferuje szerokie możliwości pre-
cyzyjnej kontroli dostępu, monitoringu 
dostępu oraz prostego przekazywania 
i blokowania elektronicznych kluczy 
drogą wirtualną.

Ważny czynnik: starzenie się społe-
czeństwa
Czy coraz wyższy średni wiek społe-
czeństwa zwiększy popyt na rozwią-
zania elektroniczne? Paradoksalnie 
odpowiedź na to pytanie jest twier-
dząca. Występuje ciągle rosnące zapo-
trzebowanie na opiekę i pielęgnację 
świadczoną w mieszkaniach osób star-
szych. W takich okolicznościach często 
zachodzi potrzeba,aby różne osoby 
miały dostęp do mieszkań pensjona-
riuszy. Najprostszym i najefektywniej 
kontrolowanym rozwiązaniem jest 
stosowanie klucza elektronicznego, 
który oferuje szerokie możliwości 
i bogatą funkcjonalność. W szczegól-
ności, gdy wiąże się z tym niższa cena 
i powszechna dostępność dla każdego.




