AirKey
Klíčem je mobilní telefon

Tak dynamický jako  

Vše o systému AirKey –
jednoduché a přehledné vysvětlení.

  potřeby zákazníků

AirKey | Flexibilní přístupové řešení
pro kancelářské prostory
Moderní způsob práce podléhá dynamickým zákonům. Určujícím
trendem jsou nové formy práce využívající možností sítí a překračující
hranice mezi obory. Vznikají řešení Shared Office založená na sdílení
kancelářských prostorů a jejich vybavení. Předpokladem úspěchu
podniku jsou flexibilita a schopnost reagovat v krátkém čase. AirKey je
přesně takové přístupové řešení, jaké potřebují řetězce, poskytovatelé
služeb Shared Office i majitelé soukromých domů. Systém AirKey totiž
používá namísto klíče mobilní telefon, což poskytuje mnoho výhod.

Stručný přehled výhod:
Zasílání přístupových oprávnění prostřednictvím Internetu
Bezplatný software využívající webové rozhraní
Rychlá montáž díky modulární cylindrické vložce

AirKey | Dokonalé řešení pro všechny
chytré domy

Při použití systému AirKey se stává klíčem mobilní telefon. Tím
získáte mobilitu, flexibilitu, nezávislost a nesčetné další nové možnosti.
Především tehdy, mají-li přijít na návštěvu přátelé, potřebuje-li
řemeslník přístup k ucpanému odpadu nebo má-li sousedka přicházet
zalévat květiny. Pomocí systému AirKey je totiž možné přímo zasílat
klíč. A to lze z celého světa a během několika vteřin.

Stručný přehled výhod systému AirKey:
Dveře se uzamykají mobilním telefonem
Bezplatná aplikace AirKey
Předávání klíče prostřednictvím Internetu

AirKey | Mobilní telefon vybavený technologií
NFC, internet a cylindrická vložka AirKey.
Více není třeba.

Vše se točí okolo mobilního telefonu
Systém AirKey totiž namísto klíče používá mobilní telefon. Zamyká
dveře a je nositelem přístupových oprávnění. Navíc je prostřednictvím
aplikace AirKey k dispozici trvalý přehled o přístupových oprávněních
a o stavu baterií cylindrických vložek AirKey. Mobilní telefon je také
kódovací stanicí a dokáže nekomplikovaným a rychlým způsobem
vytvářet elektronické klíče z identifikačních médií.

Systém AirKey potřebuje pouze jeden počítač s přístupem
k internetu
Software využívající webové rozhraní je poskytován bezplatně.
V online správním středisku se udělují nebo odebírají přístupová
oprávnění, evidují uzamykací systémy, zadávají kredity KeyCredit
a vytvářejí protokoly se záznamy o přístupech.

Cylindrická vložka AirKey umožňuje inteligentní ovládání
uzamykacího systému každých dveří
A to bezpečně. Její designové provedení odpovídá současným
trendům a díky své modulární konstrukci je dokonale přizpůsobitelná
každému typu dveří. Nové otvory nebo přestavby nejsou nutné.
Je vhodná jak pro vnitřní, tak i pro venkovní montáž.

Flexibilita dosahovaná prostřednictvím dalších
identifikačních médií
Žádný mobilní telefon vybavený technologií NFC není po ruce?
Mobilní telefon dokáže rychle vytvářet další elektronické klíče
i z přístupových karet nebo z přívěšků na klíče.

AirKey | Kdo přichází, kdo odchází –
jednoduše a online

Online předávání klíčů je možné ve všech částech světa
Bez ohledu na to, kde se právě nacházíte, si vždy zachováte přehled
o svých uzamykacích systémech. V online správním středisku systému
AirKey můžete podle potřeby nahlížet do protokolů se zaznamenanými
přístupy. Můžete také kdykoli udělovat nová nebo měnit stávající
přístupová oprávnění. To je obzvláště praktické tehdy, musíte-li rychle
reagovat na neočekávané události.

Díky jednoduché a bezpečné
funkci online správy si trvale
zachováte celkový přehled.

Aplikace s mnoha chytrými funkcemi
Při použití bezplatné aplikace AirKey lze mobilní telefon přeměnit na
klíč. Zamyká cylindrické vložky, synchronizuje je a ukládá do paměti
stavová data, která se při příštím kontaktu s online správním střediskem
systému AirKey přenášejí do centrálního úložiště. Aplikace AirKey je
použitelná jako klíč pro libovolný počet uzamykacích systémů.

AirKey | Nové klíče lze pořizovat
za kredity KeyCredit

Kredity KeyCredit 10,50,100

KeyCredit Unlimited

Bezplatný
software
s funkcí
Pay per ke
y

Pay per key – platíte pouze za to, co potřebujete
Pro tento účel existují kredity KeyCredit, které jsou k dostání u vašeho
prodejce EVVA.
Vybírat lze ze 2 variant:
První variantou jsou kredity KeyCredit v hodnotách 10, 50, 100, které
jsou vhodné pro objekty s malým počtem osob anebo s nepříliš
častými změnami přístupových oprávnění. Druhou variantou je kredit
KeyCredit Unlimited, který je vhodný pro velké objekty a časté změny
a jehož platnost činí jeden až tři roky.
K čemu slouží kredity KeyCredit?
Při používání systému AirKey jsou pro nové elektronické klíče nebo
změny přístupových oprávnění potřebné kredity KeyCredit. Stírací kód,
který je na kartách KeyCredit uveden, se zadá do online správního systému a ihned poté již smí např. osoba A, pro niž byl spotřebován pouze
jeden kredit KeyCredit, používat dveře 1 a dveře 2 pro vstupování do
objektu a vycházení z něho v určených časových intervalech.
Smazání přístupového oprávnění se provádí bezplatně.
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