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Sledovanie trendov nie je ničím 
iným než zotrvávaním na pulze 
doby. Vôbec to nie jednoduché 
robiť tak, aby človekovi nedošiel 

dych. Avšak práve v bezpečnostnom 
odvetví, ktoré po dlhé roky bolo skôr 
usadeným a konzervatívnym, sa niečo 
deje. Pre firmy, ktoré aj zajtra chcú byť 
úspešnými, platí, aby sa čo najrýchlejšie 
premenili na chytré. Pretože jedna vec 
je istá: spotrebitelia zajtrajška nebudú 
spokojní s produktmi dneška.

Jednoduchosť v zložitom svete
Veľkým hnacím motorom bude 
v budúcnosti naďalej elektronika. 
V kombinácii so smartfónom, ktorý sa 
medzitým dostal do takmer každej ruky, 
sa tu otvárajú úplne nové možnosti – 
práve v oblasti bezpečnostnej techniky. 
A zákazníci vedia, čo chcú: ich najväč-
ším želaním sú pohodlnosť a používa-
teľská prívetivosť. V ideálnom prípade 
skombinované s jednoduchou obsluhou 
a zriadením, ako aj nenáročnosťou na 
údržbu. Teraz je na poskytovateľoch, 
aby vyvíjali produkty a služby podľa 
týchto požiadaviek a pritom nestratili 
z očí jeden veľmi dôležitý aspekt: stále 
ide o bezpečnosť. A táto musí byť 
v každom prípade zaručená.

Inteligentný vo všetkých oblastiach 
života
Internet vecí vstupuje do každoden-
ného života. Inteligentné budovy spolu 

Kam smeruje budúcnosť?
Žiadna firma si nemôže dovoliť zostať stáť. Je odkázaná na neustálu 
zmenu. Avšak ktorým smerom sa vyvíja budúcnosť? Čo bude dôle-
žité pre zákazníka v budúcnosti? Odpoveď na uvedené sa pokúšajú 
dávať trendy. O tom, na čo EVVA kladie dôraz smerom do budúc-
nosti, sa dozviete tu.

so svojimi automatizovanými riade-
niami vstupu sú už zrealizovateľné a nie 
sú viac hudbou budúcnosti. Všetko 
toto je celkom jednoducho možné 
mať v jednej ruke, so smartfónom ako 
kľúčom. V budúcnosti dokonca bez 
toho, aby ste smartfón vôbec museli 
vziať do ruky: dvere sa otvárajú pri pri-
blížení majiteľa. Alebo svetlo, ktoré sa 
vypne, len čo sa uzamknú dvere bytu 
a tiež klimatizácia, ktorá sa odstaví, 
len čo sú dvere otvorené dlhšie ako 
päť minút. Nehovoriac o chladničke, 
ktorá automaticky objednáva mlieko, 
až po vykurovanie, ktoré sa nastavuje 
na vyššiu teplotu krátko pred návratom 
obyvateľov. Tieto trendy zohrávajú 
rolu aj v oblasti bezpečnosti. Možnosti 
sú rozmanité a spotrebitelia si želajú 
predovšetkým jedno: vyšší komfort. 
Poskytovať im ho, resp. byť kľúčovým 
miestom spájajúcim všetky možnosti, je 
istým tipom pre úspešnú budúcnosť.

Bezpečnosť – aj pre údaje
Bezpečnosť je hlavnou témou pre 
všetkých, ktorí sú činní v tejto oblasti. 
K tomuto mottu sa už takmer sto 
rokov priznáva aj EVVA. Avšak bez-
pečnosť zajtrajška znamená viac než 
len uzamknuté dvere. Lebo čím viac sa 
do popredia dostáva elektronika, tým 
dôležitejšou sa stáva ochrana údajov – 
od zabraňovania zneužitiu údajov až po 
odvracanie útokov hackerov. V nepo-
slednom rade aj nové nové nariadenie 
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» Neustále pracujeme na uspokojovaní potrieb spotrebi-
teľov našimi produktmi. K tomu tiež patrí poskytovanie 
nových technológii. A to na obvykle bezpečnej úrovni «

Stefan Ehrlich-Adám, CEO EVVA Sicherheitstechnologie GmbH

Čo je to trend?
Trend je nové poníma-

nie v spoločnosti, ekonomike 
a technológii, ktoré spúšťa nový 

pohyb. Má poskytovať pohľad do 
budúcnosti. Ako ďaleko sa to však 
v skutočnosti dostane, je možné 

rozpoznať až neskôr.
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EVVA vsádza na tieto trendy

Používateľská prívetivosť a servis  
Od dokonalého nastavenia až po automa-
tickú výmenu batérie. Tu sa otvára lukra-
tívne pole pôsobnosti.

Ochrana údajov sa týka každého  
Tak od výrobcov, ako aj Partnerov a spot-
rebiteľov sa požaduje, aby dáta boli v bez-
pečí. S Privacy by Design umožňuje EVVA 
individuálne nastavenia na účely vyhove-
nia vnútroštátnym požiadavkám.

Plnenie najvyšších nárokov  
Stále náročnejšie a zložitejšie bezpeč-
nostné požiadavky si vyžadujú úzku spolu-
prácu, aby bolo možné poskytovať komfort 
a súčasne zaručovať ochranu.

Inteligentné budovy/internet vecí  
Schopnosť zmysluplného spájania jednotli-
vých zariadení sa stáva kráľovskou disciplí-
nou budúcnosti.

Prestarnutie spoločnosti  
Jednoduché a flexibilné prístupové riešenia 
robia opatrovanie v domácnosti jedno-
duchším. 

» Sú trendy, ktoré jednoducho nemôžete obísť. Vyfiltrovať a zrealizovať ich je našou úlohou, 
predovšetkým aj v záujme našich Partnerov. Cieľ EVVA je celkom jasný: Musíme urobiť čo 
najviac pre to, aby bola zaručená bezpečnosť. Preto tiež investujeme veľa zdrojov, aby sme 
pri tom boli neustále popredu «
DI Johannes Ullmann, technický produktový manažér v oblasti výskumu a vývoja

Inteligentné budovy spolu s ich automatizovanými riadeniami vstupu sú už realitou 

o ochrane údajov, ktoré nadobúda 
účinnosť v máji 2018, v danej oblasti 
stavia latku opäť vyššie. Tento aspekt sa 
v žiadnom prípade nesmie zanedbať.

Business zákazníci ako priekopníci
To, aké trendy sa na trhu presadzujú, 
ukazujú predovšetkým business zákaz-
níci. Väčšina z nich chce najmodernejšie 
riešenia, pretože tieto zároveň posky-
tujú optimálnu bezpečnosť. Práve tu 
ponúka elektronika široké spektrum 
presných prístupových kontrol, moni-
torovanie prístupov, ako aj jednoduché 
vydávanie a blokovanie elektronických 
kľúčov virtuálnym spôsobom.

Nemalo by sa podceňovať: prestar-
nutie spoločnosti
Ako má stále viac starnúca spoločnosť 
ovplyvňovať dopyt po elektronike? 
Zjavný paradox má jednoduché riešenie. 
Kľúčom je totiž neustále rastúci dopyt 
po opatrovaní medzi vlastnými štyrmi 
stenami. A to si častokrát nevyhnutne 
vyžaduje, aby prístup k bytu dostávali 
najrozmanitejšie osoby. Najjedno-
duchším a najlepšie kontrolovateľným 
spôsobom to funguje s elektronickým 
kľúčom. Tu sa teda ešte otvára široké 
pole pôsobnosti. Najmä vtedy, keď sa 
podarí vytvoriť riešenia, ktoré sú lacnej-
šie a dostupné pre každého.




