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Fiber Service OÖ GmbH si vychutnáva bezpečnosť 
systému AirKey 
Plným plynom po dátovej diaľnici, plná bezpečnosť s AirKey 
Digitalizácia, práca z domu, telekonferencie – pandémie koronavírusu nás preniesla do budúcnosti. Do 
reality, v ktorej máme internet k dispozícii kedykoľvek a kdekoľvek. Prenosové rýchlosti? Objem dát? Zdá 

sa, že dopyt nepozná hraníc. Možno s tým všetkým rátať? Áno, ak sa predtým na mieste zastavili 

pracovníci spoločnosti Service Fiber OÖ. Špičková firma z Horného Rakúska sa stará o to, aby dáta prúdili 
plynulo a nikde sa nezasekávali – to je dôležité najmä v odľahlých a málo osídlených oblastiach.  
 
Optické vlákna pre každého 
Spoločnsoť Fiber Service OÖ zodpovedá za vybudovanie siete optických vlákien v Hornom Rakúsku a 

vďaka tomu poskytuje maximálny rozsah prenosu aj znevýhodneným oblastiam. Vďaka výstavbe 

infraštruktúry optických vláken položila základ pre dátovú diaľnicu, ktorá prepája Horné Rakúsko so 
zvyškom sveta. DI Martin Wachutka, konateľ spoločnosti Fiber Service OÖ GmbH, sa vyjadril takto: 

„Realizujeme ciele Európskej únie, ako aj programu Breitband Austria 2020, na realizáciu veľkoplošnej 

inštalácie optických vláken v celom Hornom Rakúsku. A to aj v oblastiach, ktoré nie sú dosť lukratívne 
pre komerčných poskytovateľov.“ 
 
AirKey, systém z Rakúska 
Spoločnosť Fiber Service OÖ chcela pre svoje centrály inštalácie optických vláken ľahko ovládateľné 

elektronické prístupové riešenie, ktoré by sa dalo škálovateľne, bezpečne a flexibilne spravovať. Do 

priestorov tohto poskytovateľa infraštruktúry totiž nevstupujú len zamestnanci spoločnosti Fiber Service, 

ale aj externí poskytovatelia služieb, ako sú plánovači, zamestnanci stavebných a montážnych firiem, ale 
aj prevádzkovatelia siete. Riešenie si vyžadovalo kapacitu pre viac ako 22 miest POP1s vyše  
160 zapojenými osobami – a to flexibilne a nezávisle od daného miesta. Okrem toho bolo potrebné 
zabezpečiť prístup prostredníctvom elektronických zariadení. 
 
Dokonalá bezpečnosť 
Vďaka systému AirKey majú potrebný prístup všetky oprávnené osoby, či už zamestnanci, poskytovatelia 

služieb alebo prevádzkovatelia sietí. Bezchybné protokolovanie poskytuje dodatočnú kontrolu, a tým 

zvyšuje bezpečnosť na pracoviskách. Wachutka pokračuje: „Najcennejším prínosom je však uľahčenie 
našej každodennej práce prostredníctvom škálovateľnosti cez online portál EVVA. Úplne jednoducho 

môžem rozšíriť alebo obmedziť prístupy, odovzdať oprávnenia, pridávať nové prístupy alebo jednoducho 

umožniť prístup dokonca iba pomocou funkcie Send a Key.“  
 
Zbohom, kľúče! 
„Čo ma ako technologicky zdatného človeka mimoriadne teší,“ zdôrazňuje Wachutka, „je to, že už 

nepotrebujeme žiadne kľúče. Všetko uzamkýname prostredníctvom smartfónov, kariet RFID alebo 
príveskov.“ 
 
Projekt: Fiber Service OÖ GmbH 
Produkt: AirKey 
Typ budovy: infraštruktúra  
Krajina: Rakúsko 

 
1POP = Point of Presence, regionálna technická centrála 
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Obrázok 1: DI Martin Wachutka, konateľ spoločnosti Fiber Service OÖ GmbH 

Obrázok 2:Najvyššie bezpečnostné štandardy, ako aj záruka ochrany osobných údajov sú pre poskytovateľov infraštruktúry 
nevyhnutné.  
Obrázok 3:Bezpečný, flexibilný, digitálny –uzamykací systém AirKey má rovnaké prednosti ako samotná spoločnosť OÖ Fiber 
Service. 
 

EVVA je už vyše 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. 
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