
Kluczem jest telefon



AirKey to innowacja EVVA. Adresowany głównie do firm mających 
wiele lokalizacji. Zaprojektowany i wyprodukowany w Austrii 
system zamknięć to elastyczne rozwiązanie, jakiego wymaga 
prowadzenie biznesu trwającego 24 godziny na dobę. W systemie 
AirKey klucz jest wysyłany przez Internet. Do tego celu nie 
potrzeba niczego więcej poza smartfonem z technologią NFC, 
dostępem do Internetu i wkładką AirKey. Aplikacja mobilna AirKey 
i unikalne EVVA KeyCredits czynią z tego inteligentnego systemu 
zamknięć łatwe w obsłudze kompletne rozwiązanie.

Zalety systemu AirKey w skrócie
 › kluczem jest telefon 
 › wysyłanie kluczy/uprawnień przez Internet
 › bezpłatne oprogramowanie jako usługa Web 
 › modułowa wkładka z możliwością adaptacji
 › Jakość z Austrii

AirKey |  System zamknięć do elastycznych zastosowań

Wszystko o systemie AirKey –  
wyjaśnione w prosty sposób.

 Tak dynamiczny, 
jak potrzeby klientów 



KeyCredit-Cards | W przybliżeniu
Co sprawia, że AirKey jest tak unikalnym elektronicznym systemem 
zamknięć? Bezpłatne oprogramowanie jako usługa Web i rewo-
lucyjne KeyCredits EVVA: płacisz tylko za to, czego potrzebujesz. 
Zupełnie niezależnie od wielkości systemu i liczby użytkowników 
dostępny jest KeyCredit dostosowany do każdych potrzeb. 

 › KeyCredits 10, 50, 100  
Do systemów obejmujących niewielką liczbę osób i/lub  
w których zmiany uprawnień są rzadkie, można stosować 
KeyCredits 10, 50 lub 100. Nowe i dodatkowe KeyCredits 
można elastycznie w każdej chwili doładowywać. 

 › KeyCredit Unlimited  
KeyCredit Unlimited obsługuje systemy obejmujące ponad 50 
użytkowników z częstymi zmianami, z opcją zmian uprawnień 
na 1 rok lub na 3 lata. 

W każdej chwili możliwa jest zamiana z KeyCredits 10, 50, 100 
na KeyCredit Unlimited. Poszczególne salda resztkowe są 
zachowywane. 

Łatwe przydzielanie uprawnień za pomocą KeyCredits 
Chcesz utworzyć lub zmienić uprawnienia dostępowe dla jakiegoś 
nośnika identyfikacji? W takim razie potrzebujesz jeden KeyCredit. 
Kasowanie uprawnień dostępu jest bezpłatne. 

1. Zakup KeyCredits  
KeyCredits są dostępne tylko u lokalnego partnera EVVA. 
Zakupiony kredyt jest ładowany w module zarządzania 
AirKey online. 

2. Tworzenie uprawnień dostępowych  
Uprawnienia dostępowe dla smartfonów tworzy się łatwo 
w module zarządzania AirKey online. Na przykład: osoba 
1 może wchodzić i wychodzić przez drzwi 1 i 2 w określo-
nych godzinach. 

3. Wykorzystanie KeyCredits  
Za utworzenie lub zmianę uprawnień dostępowych  
z salda kredytowego odejmowany jest jeden KeyCredit. 
Uprawnienia są natychmiast wysyłane do smartfona lub  
do nośnika identyfikacji przy najbliższej aktualizacji.

KeyCredits 10,50,100 KeyCredit Unlimited

Bezpłatne oprogramowanie w systemiepay per key

 Pay per key – zapłać tylko 
za to, czego używasz 



AirKey | Tak działa nowy system

System | To niezwykle proste
Smartfon z technologią NFC, Internet i wkładka 
AirKey – to wszystko, co jest potrzebne w nowym 
elektronicznym systemie zamknięć. Reszta 
systemu pracuje w tle. A o to troszczy się EVVA, 
podobnie jak o niezawodne bezpieczeństwo.

Pełna elastyczność dzięki dodatkowym
kluczom elektronicznym
Za pomocą smartfona można programować  
także inne, również bezpieczne nośniki identyfikacji, 
np. AirKey-EVVA-Cards albo przywieszki do kluczy 
elektronicznych.

Wkładka AirKey – bezpieczeństwo z designem
Wkładka AirKey to produkt bezpieczny z designem 
wysokiej klasy, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrz-
nych, który można otwierać za pomocą uprawnionego 
smartfona lub nośnika identyfikacji. Wkładka zapamiętuje 
wszystkie zdarzenia i może je wysyłać przez smartfon do 
modułu zarządzania online.

Wszystko kręci się wokół telefonu
W systemie AirKey kluczem jest telefon. W bezpłatnej 
aplikacji mobilnej AirKey widoczne są uprawnienia oraz  
ich ważność. Z systemem kompatybilne są smartfony 
z technologią NFC.

AirKey oferuje nieprzerwane 
bezpieczeństwo

Ten system jest nie tylko efektywny, 
charakteryzuje się też wysokim pozio-

mem bezpieczeństwa. Transport danych 
wszystkimi kanałami jest optymalnie 

zabezpieczony przed rozszyfrowaniem.
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Dostęp do drzwi z całego świata
Obsługa modułu zarządzania online jest łatwa i bezpieczna. 
Można tu przydzielać uprawnienia dostępowe do otwierania 
wkładek AirKey i wykonywać wiele innych operacji. Wystarcza 
do tego komputer PC lub laptop z zainstalowaną przeglądarką, 
połączenie z Internetem i wystarczająca ilość KeyCredits.

Nie jest potrzebna własna infrastruktura IT
Nie jest potrzebne dodatkowe oprogramowanie. 
Pozwala to uniknąć kosztów i nakładów na regularne 
uaktualnienia. Wszystkie dane są niezawodnie 
przechowywane w Centrum danych EVVA o wysokim 
poziomie bezpieczeństwa i stale dostępne.
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AirKey | Optymalna koordynacja wszystkich produktów

 Produkt bezpieczeństwa z 
ponadczasowym designem 
do zastosowań wewnętrz-
nych i zewnętrznych 

 Możliwość rozdawania 
kluczy online na całym 
świecie 

Wkładka AirKey
Wkładka AirKey - do ryglowania drzwi, do zastosowań 
wewnętrznych i zewnętrznych. Ma wszystkie istotne cechy 
bezpieczeństwa wysokiej jakości wkładki bębenkowej, jak np. 
zabezpieczenie przed wyrwaniem rdzenia i przed rozwierceniem. 
Obracająca się swobodnie gałka zewnętrzna zapewnia wysoki 
poziom ochrony przed manipulacją.

Unikalna jest także modułowa budowa wkładki AirKey. Umożliwia 
ona dopasowywanie długości na miejscu i ułatwia projektowanie. 
Jest to szczególnie praktyczne przy montażu na miejscu, gdzie 
wkładkę można łatwo i elastycznie dopasować. 
Ponadto wiele modułów z asortymentu produktów mechanicz-
nych EVVA może współpracować z wkładką AirKey.

Moduł zarządzania 
AirKey online
Dzięki opartemu na sieci WWW modułowi zarządzania AirKey 
online nie jest konieczne własne oprogramowanie. Obsługa 
jak i uruchomienie programu jest niezwykle proste. Najlepiej 
zacząć od zarejestrowania siebie i smartfonów oraz stworzenia 
pożądanych systemów zamknięć. Wszystkie dalsze oraz bieżące 
zmiany uprawnień i ustawień są dziecinnie łatwe. Uprawnienia 
dostępowe przydziela się metodą Drag & Drop na smartfony lub 
nośniki identyfikacji. Jednocześnie w module zarządzania online 
można szybko i łatwo cofać przydzielone uprawnienia dostępowe. 
W każdej chwili można też przejrzeć online zdarzenia tzn. kto 
gdzie był. Można też odczytać stany baterii we wkładkach.



 Aplikacja mobilna z 
wieloma inteligentnymi 
funkcjami 

 Nie masz smartfona  
z technologią NFC? Kluczem 
są nośniki identyfikacji 

Aplikacja mobilna AirKey
Aplikacja mobilna AirKey dostosowana do systemu zarządzania 
Airkey online. Jest ona dostępna bezpłatnie na smartfony  
z systemem operacyjnym Android (wersja 4.0.0. lub wyższa). 
Po prawidłowym pobraniu i wprowadzeniu kodu rejestrującego 
w aplikacji, telefon staje się kluczem. Aplikacja mobilna AirKey 
zamyka, uaktualnia wkładki i nośniki identyfikacji AirKey oraz 
zapisuje dane, które są przekazywane do modułu zarządzania 
podczas najbliższego kontaktu z tym modułem. Aplikacja AirKey 
może być stosowana jako klucz w dowolnej liczbie systemów 
kontroli dostępu.

Nośniki identyfikacji AirKey 
Do obsługi drzwi AirKey można też używać nośników identyfikacji: 
kart AirKey i breloków do kluczy AirKey. Jest to bardzo praktyczne, 
gdy osoba uprawniona nie posiada smartfona z technologią NFC.

Co to jest NFC?
Near Field Communication (NFC), po polsku „komunikacja 
bliskiego zasięgu” to międzynarodowy standard transmisji 
wymiany danych techniką radiową na krótkich, centyme-
trowych odcinkach. Technologia ta była początkowo stoso-
wana głównie w mikropłatnościach, do bezgotówkowego 
płacenia małych kwot. W systemie AirKey ta bezpieczna 
technologia jest wykorzystywana do transmisji uprawnień 
dostępu i danych stanu między smartfonem i wkładką 
 AirKey.  
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