
Kľúčom je mobil



AirKey je inováciou z dielne firmy EVVA. Tento elektronický 
uzamykací systém, vyvinutý a vyrábaný v Rakúsku, ponúka 
predovšetkým firmám s vysunutými pracoviskami želané 
flexibilné riešenie, ktoré si vyžaduje každodenné podnikanie 
24-hodín denne. Pretože pri AirKey sa kľúč posiela cez internet. 
Na toto stačí iba mobil s funkciou NFC, internet a cylindrická 
vložka AirKey. Aplikácia AirKey a jedinečné kredity KeyCredit 
firmy EVVA robia z tohto inteligentného uzamykacieho systému 
používateľsky prívetivé kompletné riešenie.

Výhody AirKey v skratke
 › kľúčom je mobil 
 › odosielanie kľúčov (oprávnení) cez internet
 › bezplatný softvér ako webová služba 
 › modulová prispôsobiteľná cylindrická vložka
 › kvalita z Rakúska

AirKey |  Uzamykací systém pre flexibilné použitie

Všetko o AirKey –  
vysvetlené úplne jednoducho.

 Tak dynamický ako potreby 
zákazníkov 



Karty KeyCredit | Prehľad
Čo robí AirKey ako elektronický uzamykací systém tak  jedinečným? 
Bezplatný softvér ako webová služba a revolučné kredity KeyCredit 
od firmy EVVA: Platíte iba za to, čo skutočne potrebujete. Úplne 
nezávisle od veľkosti systému alebo používateľa sú pre každú 
potrebu k dispozícii vhodné kredity KeyCredit. 

 › KeyCredits 10, 50, 100  
Pre systémy s malým počtom osôb a/alebo zriedkavými 
zmenami prístupových práv sú vhodné KeyCredits 10, 50  
alebo 100. Nové a ďalšie kredity KeyCredit si môžete  
kedykoľvek flexibilne dobiť. 

 › KeyCredit Unlimited  
KeyCredit Unlimited ponúka systémom s viac ako 50 
 › používateľmi a častými zmenami neobmedzené zmeny 
 › prístupových práv na 1, resp. 3 roky. 

Prechod z KeyCredits 10, 50, 100 na KeyCredit Unlimited je 
možný kedykoľvek. Jednotlivé zostatky zostávajú zachované. 

Jednoduché udeľovanie oprávnení pomocou kreditov 
KeyCredit: 
Chceli by ste vytvoriť alebo zmeniť prístupové práva pre  
identifikačné médium? Potom potrebujete kredit KeyCredit. 
Vymazanie oprávnenia je zadarmo. 

1. Zakúpenie kreditov KeyCredit  
Kredity KeyCredit si môžete zaobstarať exkluzívne u vášho 
partnera firmy EVVA. Nadobudnutý zostatok sa dobíja do 
online správy AirKey. 

2. Vytvorenie prístupových práv  
V online správe AirKey pohodlne vytvárate prístupové práva 
pre mobil. Napríklad: osoba 1 smie pri dverách 1 a dverách 
2 vstupovať a odchádzať cez dvere v určitých časoch. 

3. Odpočítanie kreditu KeyCredit  
Za vytvorenie alebo zmenu prístupových práv sa odpočítava 
jeden kredit KeyCredit. Oprávnenia sa prenášajú na mobil 
okamžite alebo na identifikačné médium pri ďalšej  
aktualizácii.

KeyCredits 10, 50, 100 KeyCredit Unlimited

Zadarmo 
softvér s

Pay per key

 Pay per key – Platí sa iba za to,  
čo je potrebné 



AirKey | Takto funguje nový systém

Systém | Ide to takto jednoducho
Mobil s funkciou NFC, internet a cylindrická vložka 
AirKey – to je všetko, čo si nový elektronický 
uzamykací systém vyžaduje. Zvyšok systému beží 
na pozadí. A o tento sa stará firma EVVA, tak ako 
aj o spoľahlivú bezpečnosť.

Úplná flexibilita vďaka ďalším
elektronickým kľúčom
Prostredníctvom mobilu sa dajú ako elektronické 
kľúče naprogramovať aj iné, rovnako bezpečné 
identifikačné médiá, ako napr. karty AirKey firmy 
EVVA alebo prívesky na kľúče.

Cylindrická vložka AirKey – dizajn s bezpečnosťou
Cylindrická vložka AirKey je bezpečnostným výrobkom 
s vysoko kvalitným dizajnom pre interiér a exteriér, ktorú 
je možné otvárať pomocou oprávneného mobilu alebo 
identifikačného média. Ukladá všetky udalosti a tieto dokáže 
posielať späť prostredníctvom mobilu do online správy.

Všetko sa točí okolo mobilu
Pretože pri AirKey je kľúčom mobil. V bezplatnej aplikácii 
AirKey je možné vidieť oprávnenia a ich platnosť. Na elektro-
nické kľúče premieňa aj ďalšie identifikačné médiá a prenáša 
informácie uložené v cylindrickej vložke do online správy. 
So systémom sú kompatibilné mobily s funkciou NFC.

AirKey ponúka  
úplnú bezpečnosť

Tento systém je nielenže 
efektívny, ale tiež vysoko 

bezpečný. Prenos údajov je na 
všetkých trasách a staniciach 

maximálne zabezpečený pred 
dekódovaním.
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Prístup k domovým dverám po celom svete
Online správa je jednoduchá a bezpečná. Tu sa môžu udeľovať  
prístupové práva na otváranie cylindrických vložiek AirKey a 
omnoho viac. Na toto stačí PC alebo laptop s inštalovaným  
prehliadačom, internetové spojenie a dostatok kreditov KeyCredit.

Nie je potrebná žiadna vlastná IT infraštruktúra
Nie je potrebný extra softvér. Tým šetrí náklady a 
vynakladanie námahy na vykonávanie pravidelných 
aktualizácií. Všetky údaje sa spoľahlivo ukladajú vo 
vysoko bezpečnom počítačovom stredisku firmy EVVA 
a sú kedykoľvek k dispozícii.
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AirKey | Najlepšia súhra všetkých produktov

 Bezpečnostný výrobok 
s nadčasovým dizajnom  
pre interiér a exteriér 

 Možnosť odovzdania 
kľúča po celom svete 
a online 

Cylindrická vložka AirKey
Cylindrická vložka AirKey je bezpečnostným výrobkom na 
uzamykanie dverí pre interiér a exteriér. Je vybavená všetkými 
podstatnými bezpečnostnými prvkami vysoko kvalitnej  
uzamykacej cylindrickej vložky, akými sú napr. ochrana proti 
odvŕtaniu a vytiahnutiu jadra. Voľne sa otáčajúca vonkajšia  
hlava ponúka vysokú ochranu proti manipulácii.

Jedinečnou je aj modulová konštrukcia cylindrickej vložky AirKey. 
Umožňuje prispôsobenie dĺžky na mieste a zjednodušuje 
plánovanie. Toto je obzvlášť praktické vtedy, keď si želáte použiť 
cylindrickú vložku v iných dverách, pričom pri výmene je vložku 
možné jednoducho a flexibilne prispôsobiť. 
Mimochodom: s cylindrickou vložkou AirKey je možné kombinovať 
mnohé moduly z mechanického sortimentu firmy EVVA.

Online správa AirKey
Vďaka webovej online správe AirKey nie je potrebný vlastný softvér. 
Obsluha je obzvlášť jednoduchá. Jednoduchý je aj štart. Najlepším 
spôsobom ako začať je zaregistrovať seba, ako aj smartové 
telefóny a pridať želané uzamykacie systémy. Po vykonaní uvede-
ného sú všetky ďalšie a priebežné zmeny oprávnení a nastavení 
hračkou. Prístupové práva sa udeľujú mobilom a identifikačnými  
médiám celkom jednoducho potiahnutím a pustením. Súčasne sa 
prostredníctvom online správy dajú prístupové práva tiež rýchlo  
a jednoducho opätovne odoberať. Prístupové udalosti, t. j. kto 
kde bol, sa tiež kedykoľvek môžu sprístupniť online.  Rovnako 
ako dopytovanie na stav batérie cylindrickej vložky.



 Jedna aplikácia 
s mnohými inteligentnými 
funkciami 

 Žiadny mobil s NFC? 
Kľúčom sú identifikačné 
médiá 

Aplikácia AirKey
Na online správu AirKey je určená aplikácia AirKey. Táto je k dis-
pozícii bezplatne pre mobily s Androidom (verzia 4.0.0. a vyššia). 
Po úspešnom stiahnutí a zadaní registračného kódu v aplikácii 
sa mobil premieňa na kľúč. S aplikáciou AirKey sa uzamykajú 
cylindrické vložky, aktualizujú sa cylindrické vložky AirKey a 
identifikačné médiá AirKey a ukladajú sa údaje o stave, ktoré sa 
pri ďalšom kontakte s online správou do tejto prenášajú. Apli-
káciu AirKey je možné použiť ako kľúč v ľubovoľnom množstve 
uzamykacích systémov.

Identifikačné médiá AirKey 
Na obsluhu dverí vybavených AirKey sa môžu používať taktiež 
identifikačné médiá, ako sú karty AirKey a prívesky na kľúče 
AirKey. Toto je obzvlášť praktické vtedy, keď osoba s prístupovým 
právom nemá mobil s NFC.

Čo je to NFC?
Near Field Communication (NFC), po slovensky komunikácia 
na krátke vzdialenosti, je medzinárodný prenosový štandard 
na bezkontaktnú výmenu dát prostredníctvom rádiovej 
techniky na krátke vzdialenosti niekoľkých centimetrov. Táto 
technológia bola použitá predovšetkým v mikroplatbách, pri 
bezhotovostnom platení malých čiastok. Pri AirKey sa táto 
bezpečná technológia využíva na prenos prístupových práv 
a údajoch o stave medzi mobilom a cylindrickou vložkou 
AirKey.  
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