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AirKey zabezpečuje nákupné centrum McArthurGlen 
Designer Outlet Parndorf 
Výkladná skriňa bezpečnosti 
Nákupné centrum McArthurGlen Designer Outlet Parndorf je symbolom vysokej úrovne nakupovania. Každý deň 

láka do spolkovej krajiny Burgenland všetkých milovníkov a milovníčky módy približne 160 partnerských značiek, 
medzi ktorými nájdete medzinárodných výrobcov luxusného, lifestylového i dizajnového tovaru, ako je Aigner, 
BOSS, Diesel, Furla alebo Philipp Plein. Nákupné centrum zahŕňa 1 900 pracovných miest, takže nejde len o 

metropolu nákupov, ale zároveň aj najväčšieho súkromného zamestnávateľa spolkovej krajiny Burgenland. 
 
Maximálna flexibilita, maximálna bezpečnosť 
Dekoratívne výklady, potulujúci sa nadšenci módy, štýlová gastroscéna i svet zážitkov pre najmenších – nákupné 
centrum Outlet Parndorf ponúka nákupy plné zážitkov pre celú rodinu. Keď nazrieme do zákulisia, zistíme, že pre 

manažment sú obzvlášť dôležité dve témy: bezpečnosť, najmä súlad so štandardom ochrany osobných údajov a 

prístupové oprávnenia.  Generálny manažér Mario Schwann zdôrazňuje: „Vzhľadom na 160 partnerských značiek 
hrá významnú rolu spracovanie prístupových oprávnení. Musí byť bezpečné, flexibilné, s ľahkou údržbou a v súlade 
s požiadavkami na ochranu osobných údajov: To bol náš cieľ, ktorý sa nám vďaka firme EVVA podarilo realizovať.“ 

Inteligentne a jednoducho – tak prebieha spravovanie prístupových oprávnení pre všetkých, aj pre dodávateľov. To 

všetko vďaka jednoduchému inteligentnému systému AirKey. 
 
Veľkoprojekt zrealizovaný v šiestich týždňoch 

Na jeseň 2020 zabudovala firma EVVA v nákupnom centre Designer Outlet Parndorf všetkých 595 požadovaných 
cylindrických vložiek AirKey a okrem toho aj 349 mechanických cylindrických vložiek, a to už v priebehu šiestich 
týždňov. Celkovo bolo doteraz vydaných 1 787 identifikačných médií a kľúčov. Tieto sú rozdelené do viac ako 

230 rôznych oblastí, resp. skupín používateľov. Dve osoby spravujú prístupový systém, ktorý zamestnancom a 

dodávateľom otvára vždy tie správne dvere a žiadne iné.  
 
Spokojnosť na celej čiare 

Susanne Wimmer, manažérka predajne BOSS Outlet Parndorf, si systém AirKey obzvlášť pochvaľuje: „Je to také 
praktické! Stačí, keď pridržím kľúč pred zámkom a dvere, pre ktoré mám oprávnenie, sa otvoria. A to je všetko. 
Žiadne ťažké zväzky kľúčov, žiadne zabúdanie kľúčov. Vždy mám všetko pod kontrolou.“ Mario Schwann, 

generálny manažér nákupného centra Designer Outlet Parndorf, dodáva: „Vďaka AirKey môžeme veľmi 
jednoducho a veľmi rýchlo udeľovať, meniť a stornovať prístupové oprávnenia. Prepojenie s digitálnymi médiami a 
aplikáciami pre smartfóny funguje takisto bezchybne. A to je tá správna cesta do novej éry.“ Skvelá povesť a 
množstvo už zrealizovaných ocenených a medzinárodných projektov AirKey viedli k spolupráci s firmou EVVA. 
 
Optimálne riešenie pre komplexné požiadavky 
Mimoriadnou výzvou projektu bola pre firmu EVVA rýchla integrácia do už existujúceho bezpečnostného konceptu 

– a to počas plnej prevádzky 6 dní v týždni. Náročné bolo tiež popasovať sa s rozličnými konštrukciami jednotlivých 
dverí. Osoby zodpovedné za prístup si želali jednoduché kódovanie prístupových oprávnení, aby dosiahli potrebnú 
flexibilitu pri zmene personálu alebo dodávateľov, a to s čo najmenším úsilím. Odovzdanie kľúčov, ako aj ich 

spravovanie už nie sú viac potrebné. Kľúče sa udeľujú a odoberajú prostredníctvom online spravovania AirKey. S 

AirKey je spravovanie kľúčov minulosťou. Preto už veľa prevádzkovateľov vrátane nákupného centra McArthurGlen 

Designer Outlet Parndorf stavilo na AirKey a profituje z väčšej bezpečnosti a flexibility. 
 
 
Projekt: McArthurGlen Designer Outlet Parndorf 
Produkt: AirKey v kombinácii s mechanickým prístupovým systémom 4KS 
Typ budovy: Maloobchod 
Krajina: Rakúsko 
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EVVA je už 100 rokov synonymom pre mechanické a elektronické prístupové systémy na najvyššej technickej 
úrovni. To, čo začalo v roku 1919 založením „Inštitútu pre výskum, experimenty a aplikáciu“ (EVVA), je dnes 
ústredným prvkom našej firemnej filozofie: Sami realizujeme výskum a vývoj a tiež sami naše inovatívne 
prístupové riešenia vyrábame. Ako rodinný podnik sa EVVA radí medzi medzinárodne najúspešnejšie firmy svojho 
odvetvia: dnes máme prihlásených viac než 300 patentov, s pobočkami sme zastúpení na desiatich európskych 
trhoch a prostredníctvom distribútorov po celom svete. 

Zodpovednosť za obsah 
EVVA s.r.o. Nitra 
Piaristická 2 | 949 01 Nitra | Slovakia 
T +421 37 7413 235 | F +421 37 6542 345 
evva@evva.sk | www.evva.com  
Follow us LinkedIn & Facebook   
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Maria Nekham 
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M +43 664 884 362 87 
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