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System AirKey zapewnia bezpieczen ́stwo w centrum 
McArthurGlen Designer Outlet w Parndorf  
Bezpieczeństwo markowych sklepów 
 
McArthurGlen Designer Outlet w Parndorf to wyjątkowe miejsce na stylowe zakupy. Około 160 markowych 
sklepów, w tym mie ̨dzynarodowe marki luksusowe, lifestyle’owe i designerskie, takie jak Aigner, BOSS, Diesel, 
Furla czy Philipp Plein codziennie przycia ̨gaja ̨ miłośniko ́w mody do landu Burgenland. Designer Outlet jest nie tylko 
wyjątkowym centrum handlowym, ale także najwie ̨kszym prywatnym pracodawca ̨ w Burgenlandzie, 
zatrudniającym 1900 osób.  
 
Maksymalna elastycznośc ́ przy najwyższym poziomie bezpieczen ́stwa 
Gustowne witryny sklepowe, tłumy miłośników mody, strefa gastronomiczna oraz wiele rozrywek dla najmłodszych 
– Designer Outlet w Parndorf zapewnia dla całych rodzin szereg  atrakcji podczas zakupów. Dla najemców, 
szczego ́lnie ważne sa ̨ dwa zagadnienia zwia ̨zane z zarządzaniem: bezpieczen ́stwo, w szczego ́lności przestrzeganie 
standardo ́w ochrony danych i kontrola dostępu. Dyrektor Genaralny centrum Mario Schwann podkreśla: „W 
przypadku 160 markowych sklepów najważniejszą role ̨ odgrywa zapewnienie i kontrola doste ̨pu. Wszystko 
musiało byc ́ bezpieczne, elastyczne, proste w utrzymaniu oraz musiało spełniac ́ wymagania dotycza ̨ce ochrony 
danych: taki był nasz cel i dzie ̨ki firmie EVVA udało nam sie ̨ to osiągnąć. Zarządzanie uprawnieniami i  kontrolą 
dostępu dla najemców, ale także dla dostawców odbywa się teraz za pomocą inteligentnego i prostego systemu 
AirKey”.  
 
Ekspresowe tempo realizacji  
Firma EVVA zaledwie w ciągu sześciu tygodni, jesienia ̨ 2020r., zamontowała w centrum Designer Outlet w 
Parndorf 595 AirKey oraz dodatkowo 349 wkładek mechanicznych. Do tej pory wydano ła ̨cznie 1787 dostepowych 
nośniko ́w elektronicznych i kluczy. Sa ̨ one przydzielone do ponad 230 ro ́żnych stref lub grup użytkowniko ́w. 
Systemem doste ̨powym, który otwiera pracownikom i dostawcom wyła ̨cznie odpowiednie drzwi zarządzają tylko 
dwie osoby. 
 
Zadowolenie użytkowników 
„System jest przede wszystkim praktyczny! Wystarczy przyłożyc ́ klucz do zamka, a drzwi do kto ́rych mam 
uprawnienia, otwierają sie ̨. To wszystko. Koniec z dużym pękiem kluczy, koniec problemu z ich zapominaniem. 
Zawsze mam wszystko pod re ̨ka ̨”- tak o zaletach systemu AirKey mówi Susanne Wimmer, kierowniczka sklepu 
BOSS Outlet w Parndorf.  
Mario Schwann, Dyrektor Generalny Designer Outlet w Parndorf dodaje: „Dzie ̨ki systemowi AirKey możemy bardzo 
łatwo i szybko przydzielac ́, zmieniac ́ lub ograniczać uprawnienia dostępu. Bez zarzutu działa w połączeniu z 
cyfrowymi nośnikami lub aplikacjami na smartfony. To właściwa droga w kierunku nowoczesnych rozwiązań, które 
zaowocowały współpracą z firmą EVVA mającą wieloletnie doświadczenie i doskonałe referencje oraz liczne 
międzynarodowe projekty realizowane z udziałem AirKey ”.  
 
Optymalne rozwiązanie dla założonych wymagan ́ 
Szczególnym wyzwaniem dla firmy EVVA była szybka, bo zrealizowana w ciągu sześciu tygodni, integracja z 
istnieja ̨cym już w centrum systemem bezpieczen ́stwa, która odbyła się bez przerywania normalnej pracy centrum. 
Utrudnieniem okazały sie ̨ ro ́żne konstrukcje drzwi. Specjaliści ds. kontroli doste ̨pu da ̨żyli przede wszystkim do 
osia ̨gnie ̨cia prostoty kodowania uprawnien ́ doste ̨pu, aby w razie zmian wśród personelu lub dostawców uzyskać 
maksymalną elastycznośc ́ przy minimalnym nakładzie pracy. Tradycyjne przekazywanie kluczy oraz zarządzanie nimi 
stało się zbędne – sa ̨ one przydzielane i odbierane za pomocą panelu sterującego systemu AirKey, dzięki któremu 
typowe zadania administracyjne stały się przeszłością. System AirKey to dla wielu kliento ́w, również z centrum 
McArthurGlen Designer Outlet w Parndorf, synonim korzyści w postaci podwyższonego poziomu bezpieczeństwa 
oraz dużej elastyczności w codziennej pracy.  
 
Projekt: McArthurGlen Designer Outlet w Parndorf 
Produkt: AirKey w poła ̨czeniu z mechanicznym systemem doste ̨powym 4KS  
Typ budynku: Centrum handlowe – handel detaliczny 
Kraj: Austria  
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EVVA od 100 lat kojarzy się jednoznacznie z mechanicznymi i elektronicznymi systemami kontroli dostępu na 
najwyższym poziomie technicznym. To, co zacze ̨ło się w roku 1919 wraz za założeniem zakładu badawczo- 
testowo-analitycznego „Erfindungs-Versuchs-Verwertungs-Anstalt” (EVVA), stanowi dziś centralny element naszej 
firmowej filozofii: Sami prowadzimy badania, sami prowadzimy rozwój i sami produkujemy nasze innowacyjne 
systemy kontroli dostępu. Prowadzona jako przedsie ̨biorstwo rodzinne, EVVA zalicza sie ̨ do najlepszych 
przedsie ̨biorstw w branży: do tej pory zgłosiliśmy ponad 300 patentów, jesteśmy reprezentowani na całym 
świecie przez filie na dziesie ̨ciu rynkach europejskich oraz przez dystrybutorów.  

Osoba odpowiedzialna za treść 
EVVA Polska Sp. z o.o. 
ul. Pelplińska 10B | 01-683 Warszawa | Poland 
T +48 22 1885010 / +48 22 1885011  
F +48 22 835 42 25 
office-warszawa@evva.com | www.evva.com  

Kontakt dla prasy 
Maria Nekham 
T +43 1 811 65-1132 
M +43 664 884 362 87 
E m.nekham@evva.com  

Follow us LinkedIn & Facebook  

 

 
 
 

mailto:office-warszawa@evva.com
http://www.evva./
mailto:m.nekham@evva.com
https://www.linkedin.com/company/evva-sicherheitstechnologie-gmbh
https://www.facebook.com/EVVAgroup

