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Systém AirKey zabezpečuje McArthurGlen  
Designer Outlet Parndorf 
Bezpečnost za exkluzivními výlohami 
 
McArthurGlen Designer Outlet Parndorf představuje jedinečný zážitek z nakupování. Přibližně 160 
značkových partnerů, mezi nimi i mezinárodní luxusní, lifestyle a designové značky jako Aigner, 
BOSS, Diesel, Furla nebo Philipp Plein lákají milovníky módy denně do Burgenlandu. S 1 900 
pracovními místy je Designer Outlet nejenom nákupní metropolí, ale také největším soukromým 
zaměstnavatelem země Burgenland. 
 
Maximální flexibilita s maximální bezpečností 
Zdobené výlohy, promenádující se milovníci módy, stylové restaurace a dobrodružný svět pro 
nejmenší – Designer Outlet Parndorf nabízí zážitek z nakupování pro celou rodinu. V zákulisí jsou 
pro management obzvlášť důležitá dvě témata: Bezpečnost, zejména dodržování standardů 
ochrany osobních údajů a přístupových oprávnění.  Generální ředitel Mario Schwann zdůrazňuje: 
„U 160 značkových partnerů hraje vytváření přístupových oprávnění významnou roli. Bezpečné, 
flexibilní, snadno udržovatelné a v souladu s požadavky na ochranu osobních údajů: To jsme chtěli 
a díky společnosti EVVA jsme to dokázali.“ Chytře a jednoduše – tak je nyní spravováno přístupové 
oprávnění pro každého, včetně dodavatelů, pomocí jednoduchého chytrého systému AirKey. 
 
Velký projekt dokončen za šest týdnů 
Na podzim 2020 společnost EVVA během šesti týdnů nainstalovala požadovaných 595 
cylindrických vložek AirKey a dalších 349 mechanických cylindrických vložek v Designer Outlet 
Parndorf. Celkem bylo doposud vydáno 1787 identifikačních médií a klíčů. Ty jsou rozděleny do 
více než 230 různých úseků nebo skupin uživatelů. Dva lidé spravují uzamykací systém, který 
zaměstnancům a dodavatelům otevírá správné dveře – a pouze ty.  
 
Naprostá spokojenost 
Susanne Wimmer, vedoucí prodejny BOSS Outlet Parndorf, obzvláště oceňuje systém AirKey: „Je 
to praktické! Musím jen podržet klíč před zámkem a otevřou se dveře, pro které mám oprávnění. A 
je to. Žádné těžké kroužky na klíče, žádné zapomenuté klíče. Stále mám vše pod kontrolou." A 
Mario Schwann, generální ředitel Designer Outlet Parndorf, dodává: „Díky systému AirKey zde 
můžeme velmi snadno a velmi rychle udělovat, měnit nebo rušit přístupová oprávnění. Bezchybně 
funguje také propojení s digitálními médii nebo aplikacemi pro smartphony. To je ta správná cesta 
do nové doby.“ Vynikající pověst a již četné mezinárodní projekty systému AirKey vedly ke 
spolupráci se společností EVVA. 
 
Optimální řešení pro komplexní požadavky 
Mimořádnou výzvou projektu byla pro společnost EVVA rychlá integrace do již existujícího 
konceptu zabezpečení – a to za plného provozu po šest dní v týdnu. Rozdílné konstrukce dveří vše 
ještě ztížily. Osoby odpovědné za přístup usilovaly o snadnou manipulaci při kódování 
přístupových oprávnění, aby nabídly potřebnou flexibilitu při změně personálu nebo dodavatele – 
a to s co nejmenším úsilím. Předávání ani správa klíčů již nejsou nutné, nýbrž jsou přidělovány a 
odebírány prostřednictvím online správního střediska AirKey. Díky systému AirKey jsou tyto 
administrativní úkoly již minulostí. Proto již mnoho provozovatelů, jako je McArthurGlen Designer 
Outlet Parndorf, spoléhá na systém AirKey a profituje z vyšší bezpečnosti a flexibility. 
 
 
Projekt: McArthurGlen Designer Outlet Parndorf 
Produkt: AirKey v kombinaci s mechanickým uzamykacím systémem 4KS 
Typ budovy: Maloobchod 
Země: Rakousko 
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Společnost EVVA je rakouský rodinný podnik (založený v roce 1919) a přední evropský výrobce 
mechanických a elektronických zabezpečovacích systémů. Zabezpečovací produkty společnosti 
EVVA, které se již osvědčily v celém světě, poskytují optimální ochranu a vyšší míru komfortu 
podnikům, veřejným institucím i soukromým domácnostem. Naše celosvětová síť zkušených 
prodejních partnerů, jakož i naši zaměstnanci, kteří v počtu zhruba 750 pracují ve vídeňském 
ústředí a v 10 pobočkách, zajišťují realizaci individuálně přizpůsobených řešení s vysokou jistotou 
návratnosti investice. Vlastní výzkumné a vývojové oddělení společnosti určuje svými inovacemi 
trend na evropském trhu zabezpečovacích systémů. Neustálým obměňováním svého 
produktového portfolia zajišťujeme trvalé posilování postavení celé skupiny EVVA na vybraných 
trzích. 
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