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Fiber Service OÖ GmbH - bezpieczeństwo dzięki AirKey 
Pełna przepustowość danych i pełne bezpieczeństwo dzięki AirKey 
Cyfryzacja, praca w trybie "home office", telekonferencje - wybuch pandemii  .... skierował nas w 
przyszłość. Internet - gdziekolwiek i kiedykolwiek chcemy. Błyskawiczny transfer? Objętość plików? 

Wydaje się, że nie ma już granic do tego, co jest nam potrzebne. Czy wszystko jest oczywiste? Tak, jeśli 
na miejscu był serwis z firmy Fiber Service. Firma Fiber Service dba o to, aby przepływ danych odbywał 
się bez przeszkód, zwłaszcza w odległych i słabo zaludnionych rejonach.  
 
Światłowód dla każdego 

Fiber Service odpowiedzialny jest za rozbudowę sieci światłowodowej w Górnej Austrii, zapewniając 
najwyższą przepustowość transmisji nawet w regionach o słabej infrastrukturze. Poprzez budowę 

infrastruktury światłowodowej, firma kładzie podwaliny pod „infostradę", która połączy Górną Austrię z 

resztą świata. Dyrektor Zarządzający Fiber Service, mgr inż. Martin Wachutka, podsumowuje: „Realizując 
cele Unii Europejskiej oraz program Broadband Austria 2020, prowadzimy działania zmierzające do 

rozbudowy sieci światłowodowej w całej Górnej Austrii. Również w tych regionach, które zazwyczaj nie 

są atrakcyjne i zyskowne dla innych komercyjnych dostawców”. 
 
AirKey: system pochodzący z Austrii 

Firma Fiber Service poszukiwała do swoich central światłowodowych łatwego w obsłudze, 
elektronicznego rozwiązania dostępowego, które dodatkowo miało być skalowalne, bezpieczne i 

elastyczne z punktu widzenia zarządzania. Do obiektów firmy wchodzą bowiem nie tylko pracownicy 

Fiber Service, ale także dostawcy usług zewnętrznych, tacy jak projektanci, firmy budowlane i 
montażowe, a także operatorzy sieci. Rozwiązanie wymagało więc odpowiedniej pojemności dla ponad 

22 lokalizacji punktów sprzedaży POP1 ze 160 użytkownikami, z elastycznym oraz niezależnym od 

lokalizacji dostępem poprzez urządzenia elektroniczne. 
 
Pełne bezpieczeństwo 

Dzięki AirKey wszystkie upoważnione osoby uzyskały dostęp, niezależnie od tego, czy są to pracownicy, 

usługodawcy czy administratorzy sieci. Pełne protokołowanie zapewnia dodatkową kontrolę, co 
zwiększa bezpieczeństwo w poszczególnych zakładach. Wachutka kontynuuje: „Najcenniejszym atutem 

tego systemu jest jednak ułatwienie w codziennej pracy, dzięki możliwości skalowania w portalu 

internetowym EVVA. W zależności od potrzeb, w prosty sposób mogę rozszerzać lub ograniczać 
dostępy, przydzielać uprawnienia, dodawać nowe dostępy lub po prostu umożliwiać dostęp za pomocą 
funkcji Send-A-Key“.  
 
Żegnajcie klucze! 
„To, co bardzo cieszy mnie jako człowieka znającego się na zaawansowanej technologii - podkreśla 

Wachutka, to fakt, że nie potrzebujemy już kluczy. Wszystko zamykamy za pomocą smartfonów, kart 
RFID lub breloków". 
 
Projekt: Firma Fiber Service OÖ GmbH 
Produkt: System elektroniczny AirKey 
Typ budynku: Infrastruktura  
Kraj: Austria 

 
1 POP = Point of Presence, regionalne centrum techniczne 
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Zdjęcie ©EVVA (przedruk bezpłatny w zastosowaniach redakcyjnych) 

Zdjęcie 1:  mgr inż. Martin Wachutka, Dyrektor Zarządzający Fiber Service OÖ GmbH 

Zdjęcie 2: Dla dostawców infrastruktury kluczowe znaczenie mają najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz ochrona danych.  

Zdjęcie 3: System zamknięć AirKey jest równie bezpieczny, elastyczny i cyfrowy, podobnie jak firma Fiber Service OÖ. 
 

EVVA od 100 lat kojarzy się jednoznacznie z mechanicznymi i elektronicznymi systemami kontroli dostępu na 

najwyższym poziomie technicznym. To, co zaczęło 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 przedsiębiorstwo rodzinne, firma EVVA zalicza się do najlepszych w 

branży: zgłosiliśmy dotąd ponad 300 patentów i jesteśmy reprezentowani na całym świecie przez filie na 

dziesięciu rynkach europejskich oraz przez dystrybutorów. 
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