AirKey
Jednoduše inteligentní

Systém AirKey.
Jednoduše inteligentní
U systému AirKey je klíčem smartphone. To zvyšuje vaši
bezpečnost, flexibilitu a také vám to dává úplnou kontrolu
nad dveřmi. Co k tomu potřebujete? Cylindrickou vložku
AirKey, smartphone a internet.

Špičkové vlastnosti AirKey

››Zasílání klíčů přes internet
››Bezplatná aplikace a online správa
››Pro malé i komplexní uzamykací systémy
››Maximální bezpečnost dat

Tak dynamický jako
potřeby zákazníků
AirKey je elektronický zamykací systém určený pro novou mobilní
generaci a je reakcí na dynamiku moderního pracovního a soukromého světa. Předávání klíčů prostřednictvím internetu přímo do
smartphonu za současného dodržení nejvyšších bezpečnostních
standardů jednoduše přesvědčí.

Jirka posílá klíč pomocí
online správy
Jirka je vedoucím reklamní
agentury. V jeho týmu se
střídají různé samostatně
výdělečné osoby. Díky systému
AirKey zvládne správu klíčů
hravě.

Šifrování a zabezpečení
podle standardů pro
internetové bankovnictví
Oprávnění se v online správě
vždy ukládají zašifrovaně.
Aplikaci AirKey ve smartphonu
lze navíc chránit pomocí PIN
kódu.

Kredity KeyCredit –
časové a množstevní kredity
Kredity KeyCredit potřebujete ke zhotovení
nových klíčů a ke změně oprávnění stávajících
klíčů.

Katka dostane klíč do svého
smartphonu
Katka je Jirkova nová posila.
Ve zprávě obdržela klíč
od agentury. Výzvu k instalaci
aplikace AirKey dostala
prostřednictvím zprávy SMS.

Katka snadno najde
Jirkovu agenturu a dveře si
odemkne smartphonem
Díky tomu, že k vložce zámku
jsou přiřazeny i údaje o poloze
(GPS), našla Katka Jirkovu
agenturu velmi snadno.
Cylindrická vložka rozpoznala
její smartphone, a má tak
oprávnění dveře otevřít.

Kredity KeyCredit v hodnotách 10, 50, 100
nebo kredit KeyCredit Unlimited
Vybrat si můžete z množstevních kreditů
KeyCredit v hodnotě 10, 50 nebo 100
a z časových kreditů KeyCredit Unlimited na
jeden nebo na tři roky.

Aplikace AirKey
a online správa
Pro telefony iPhone a smartphony se
systémem Android
Se systémem AirKey můžete otevřít dveře
bez ohledu na to, zda máte telefon iPhone
nebo smartphone se systémem Android.

Zasílání klíčů
Klíč můžete novým spolupracovníkům nebo
hostům snadno poslat ve zprávě push.
Přidat můžete i vlastní text.

Označení souřadnicemi
Smartphone ví, kde se komponenty
uzamykacího systému nachází, a pomocí
navigační aplikace vás k nim dovede.

Kancelářský režim Office
Plně nebo poloautomatické trvalé otevření
u určitých dveří v určitou dobu. Automaticky
zohledňuje státní svátky, letní a zimní čas.

Sdílení komponent
Správu komponent uzamykacího systému
můžete přenechat nájemci (např. ve sdílené
kanceláři).

Vícenásobná správa
Pobočky jedné firmy lze rychle a snadno
spravovat v samostatných administračních
programech.

Bezplatná aplikace
pro systémy iPhone a Android
Aplikace AirKey vytvoří z jednoho smartphonu jeden
klíč nebo více klíčů k různým zařízením. Vytváří
a aktualizuje jiná přístupová média a lze ji volitelně
zabezpečit PIN kódem.

Systém AirKey má každou
situaci pevně v rukou
Ať už se jedná o posuvné dveře, archivační kontejnery, boxy
k vyzvedávání zboží nebo jednoduché profilové dveře. Díky
systému AirKey máte bezpečnost pevně ve svých rukou.

Cylindrická vložka AirKey
Díky modulové konstrukci je možné
cylindrickou vložku snadno instalovat a také
dodatečně přizpůsobit její délku.

Nástěnná čtecí
jednotka AirKey
Elektronické uzamykací prvky, jako například
posuvné dveře, jsou řízeny nástěnnou čtecí
jednotkou AirKey.

Visací zámek
AirKey
Používá se u stacionárních
skříní, schránek
a archivačních kontejnerů.

Cylindrická
vložka AirKey
se závorou
Použitím v poštovních
schránkách nebo skříňkách
s důležitými dokumenty
cylindrická vložka ideálně
doplňuje váš systém AirKey.

Nemáte po ruce žádný smartphone?
V systému AirKey lze použít také přívěsky, karty nebo
kombinované klíče.

Unikátní služby
společnosti EVVA
Servisní služby společnosti EVVA jsou již od roku 1919
zaměřeny na užitek pro zákazníka. Výsledkem jsou tržně
orientované výrobky, nejlepší poradenství a vynikající knowhow uzamykacího systému.

Uzamykací systémy
od profesionálů
Uzamykací systém určuje, kdo má kam
přístup. Společnost EVVA má nejen rozsáhlé
know-how uzamykacích systémů, ale také
výkonné uzamykací systémy.

Mechanika a elektronika
Společnost EVVA je jedním z mála výrobců,
kteří vyvíjejí a vyrábějí elektronické
a mechanické systémy ve Vídni a kombinují
je po celém světě v uzamykacích systémech
podle potřeb zákazníků.

Nejlepší poradenství
Společnost EVVA je spolehlivý partner.
Na společnost EVVA se můžete spolehnout,
ať už se jedná o technické otázky týkající se
výrobků EVVA, nebo pomoc při navrhování
projektu.

Inovace Made in Austria

Důvěřujte rodinné firmě,
jejíž výzkum, vývoj
a výroba je již 100 let
orientována na řešení
a se svými partnery
jedná vždy s úctou.
EVVA – celoevropský lídr
v oblasti mechanických
a elektronických
přístupových systémů!

předáno systémem
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www.evva.com

