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AirKey säkrar shoppingcenter McArthurGlen Designer 
Outlet Parndorf 
Säkerheten bakom McArthurGlen Designer Outlet Parndorf. 
McArthurGlen Designer Outlet Parndorf ger en shoppingupplevelse utöver det vanliga. De omkring 160 
varumärkena, däribland internationella lyx-, livsstils- och designermärken som Aigner, BOSS, Diesel, Furla och 
Philipp Plein lockar dagligen modefantaster till österrikiska orten Burgenland. Med 1 900 arbetsplatser är Designer 
Outlet inte bara en shoppingmetropol, utan även den största privata arbetsgivaren i Burgenland. 
 
Maximal flexibilitet med högsta säkerhet 
Dekorerade skyltfönster, flanerande fashionistas, en hipp gastroscen samt en upplevelsevärld för de minsta – 
designer Outlet Parndorf erbjuder shoppingupplevelse för hela familjen. Bakom kulisserna är det tre punkter som är 
särskilt viktiga för ledningen: säkerhet, dataskyddsstandarden GDPR och tillträdesbehörigheter.  General Manager 
Mario Svanen betonar: – Med 160 märkespartners spelar hanteringen av access till centret viktig roll. Säkerhet, 
flexibilitet, enkelt underhåll och efterlevnad av gällande dataskyddsbestämmelser: Det var vår målsättning som vi 
kunde uppnå med hjälp av EVVA. Smart och enkelt – så hanteras tillträdesbehörigheterna för alla, även för 
leverantörer, med det smarta systemet AirKey. 
 
Projektet genomfördes på sex veckor 
Hösten 2020 installerade EVVA 595 AirKey-cylindrar och 349 mekaniska cylindrar på endast sex veckor. Totalt har 
1787 ID-medier och nycklar utfärdats hittills. De är indelade i mer än 230 olika områden resp. användargrupper. 
Två personer administrerar behörigheterna i systemet, som låter medarbetare och leverantörer öppna rätt dörrar 
vid rätt tidpunkt – och endast dessa.  
 
Smidigt och funktionellt 
Susanne Wimmer, Store Manager BOSS Outlet Parndorf, uppskattar AirKey särskilt mycket: – Det är praktiskt! Jag 
behöver bara hålla mediet framför låset så öppnas de dörrar som jag har rättigheter till. Det är allt. Inga tunga 
nyckelringar, inga glömda nycklar. Jag har allt under kontroll." Mario Schwann, General Manager på Designer 
Outlet Parndorf är övertygad: –Med AirKey kan vi administrera behörigheter i systemet snabbt, enkelt och säkert. 
Även uppdateringar av digitala medier som smartphone-appar fungerar felfritt. Det är rätt väg in i en ny tid. Ett 
gott renommé och många utomordentliga och internationella AirKey-projekt ledde till samarbetet med EVVA. 
 
Optimal lösning för komplexa krav 
En särskild utmaning med detta projekt var att man på EVVA var tvungen att snabbt integrera systemet i det 
befintliga säkerhetskonceptet – och det medan verksamheten pågick som vanligt sex dagar i veckan. Ytterligare en 
svårighet var att dörrarna var av många olika utföranden. Administratörerna av säkerheten strävade efter enkel 
hantering vid administrering av behörigheter. I syfte att ge nödvändig flexibilitet i samband med personal- eller 
leverantörsbyten – med minsta möjliga ansträngning. Nyckelöverlämningar och nyckeladministration behövs inte 
längre, utan ID-medier tilldelas och återkallas via AirKey-onlineadministrationen. Med AirKey är dessa gamla 
administrativa uppgifter ett minne blott. Därför satsar många operatörer som McArthurGlen Designer Outlet 
Parndorf på AirKey och drar nytta av hög säkerhet och flexibilitet. 
 
Projekt: McArthurGlen Designer Outlet Parndorf 
Produkt: AirKey i kombination med det mekaniska passersystemet 4KS 
Typ av byggnad: Detaljhandel 
Land: Österrike 
 
EVVA har i 100 år varit synonymt med mekaniska och elektroniska tillträdessystem av högsta tekniska standard. 
Det som började 1919 med grundandet av ”Erfindungs-Versuchs-Verwertungs-Anstalt” (EVVA) är ännu idag en 
central del av företagets filosofi: Vi forskar själva, vi utvecklar själva och vi tillverkar våra innovativa 
tillträdessystem själva. EVVA drivs som familjeföretag och hör till de mest framgångsrika företagen i branschen 
internationellt: vi har för närvarande mer än 300 patentansökningar, dotterbolag i tio europeiska länder samt 
distributörer världen över. 
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Ansvarig för innehållet 
EVVA Scandinavia AB 
Elektravägen 22 
126 30 Hägersten | Sweden 
T +46 (0) 8 500 66 800 
sverige@evva.com | www.evva.com  

Presskontakt 
Maria Nekham 
T +43 1 811 65-1132 
M +43 664 884 362 87 
E m.nekham@evva.com 
Follow us LinkedIn & Facebook   
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