
AirKey
Kluczem jest telefon



 Tak dynamiczny, jak  potrzeby klientów 

Wszystko o systemie AirKey –  

wyjaśnione w prosty sposób.



Nowoczesne środowisko pracy zmienia się dynamicznie.  

Rozprzestrzeniają się nowe formy pracy w sieciach wykraczających 

poza ramy branż. Powstają rozwiązania Shared Office. Elastyczność  

i krótki czas reakcji to warunki sukcesu firmy. AirKey jest właśnie  

takim inteligentnym systemem kontroli dostępu dla firm filialnych,  

Shared Office oraz dla domów prywatnych. W systemie AirKey  

kluczem jest telefon, a z tego wynika wiele zalet.

Zalety w skrócie

   Przesyłanie uprawnień przez Internet

   Bezpłatne oprogramowanie oparte na sieci WWW 

   Szybki montaż dzięki modułowej wkładce

AirKey | Elastyczny system  
kontroli dostępu dla biura

 Tak dynamiczny, jak  potrzeby klientów 



W systemie AirKey telefon staje się kluczem. Daje to mobilność, 

elastyczność i niezależność oraz poczucie swobody. Zwłaszcza 

gdy odwiedzają nas przyjaciele, hydraulik potrzebuje dostępu do 

zatkanego odpływu albo sąsiadka będzie nam podlewać kwiaty. 

W systemie AirKey klucz jest wysyłany w dowolne miejsce świata 

w kilka sekund.

Zalety systemu AirKey w skrócie

  Telefon zamyka drzwi

  Bezpłatna aplikacja mobilna AirKey

  Przekazywanie kluczy przez Internet

AirKey | Kropka nad i w każdym 
rozwiązaniu Smart Home





AirKey | Smartfon NFC, Internet i wkładka 
AirKey. Niczego więcej nie potrzeba.

Aplikacja AirKey wymaga tylko komputera  

PC z dostępem do Internetu

Oprogramowanie bazujące na sieci WWW jest bezpłatne.  

W module zarządzania online można przydzielać i odbierać 

uprawnienia dostępu, tworzyć systemy kontroli dostępu,  

wprowadzać KeyCredits i protokołować dostępy.

Wszystko kręci się wokół telefonu

W systemie AirKey kluczem jest telefon. To on zamyka drzwi  

i otrzymuje uprawnienia dostępu. Dodatkowo w aplikacji AirKey 

przechowywana jest lista uprawnień dostępu oraz kontrolowany  

stan baterii wkładek AirKey. Smartfon jest też stacją kodującą, 

 w prosty i szybki sposób przetwarzającą nośniki identyfikacji na 

klucze elektroniczne.



Elastyczność dzięki dodatkowym nośnikom dostępu

Nie masz pod ręką smartfona z technologią NFC? W takim  

razie smartfon szybko wykona dodatkowe klucze elektroniczne  

jako karty KeyCards lub breloki.

Wkładka AirKey sprawia, że drzwi stają się inteligentne 

i bezpieczne. Ma modny design i ze względu na modułową 

budowę dopasowuje się idealnie do każdego układu drzwi. Nie jest 

konieczne wiercenie ani przebudowa drzwi. Wkładkę można 

zastosować wewnątrz oraz na zewnątrz.



AirKey | Kto przychodzi, kto wychodzi – 
łatwo i online

Możliwość rozdawania kluczy online na całym świecie

Gdziekolwiek jesteś, masz zawsze swój system kontroli dostępu  

pod kontrolą. W module zarządzania AirKey online możesz w każdej 

chwili przejrzeć zaprotokołowane dostępy. Możesz też w każdej chwili 

wydać nowe lub zmienić istniejące uprawnienie dostępowe. Jest to 

szczególnie praktyczne, gdy musisz szybko zareagować na  

niespodziewane zdarzenia. 



Aplikacja mobilna z wieloma inteligentnymi funkcjami 

Bezpłatna aplikacja mobilna AirKey sprawia, że telefon staje się kluczem. 

Zamyka wkładki, synchronizuje je i zapisuje dane o stanie, które  

są przekazywane do modułu zarządzania AirKey online podczas 

najbliższego kontaktu z tym modułem. Aplikacja AirKey może być 

stosowana jako klucz w dowolnej liczbie systemów kontroli dostępu.

Dzięki prostemu i bezpiecznemu 

zarządzaniu online masz wszystko 

pod kontrolą.



AirKey | Nowe klucze dzięki KeyCredits

KeyCredits 10,50,100

KeyCredit Unlimited



Bezpłatne oprogramowanie  w systemiepay per key

Pay per key – płać tylko za to, czego używasz 

Do tego służą KeyCredits, dostępne u lokalnego partnera EVVA. 

Do wyboru są 2 warianty 

KeyCredits 10, 50, 100, dostosowane do systemów obejmujących 

 niewielką liczbę osób i/lub w których zmiany uprawnień dostępowych 

są rzadkie. A także KeyCredit Unlimited do większych systemów z 

częstszymi zmianami, ważne przez okres od jednego roku do trzech lat.

Do czego KeyCredits?  

 W systemie AirKey utworzenie nowego klucza elektronicznego lub 

zmiana uprawnień dostępowych wymaga użycia KeyCredits. Kod zdra-

pany z karty KeyCredit należy wprowadzić do modułu zarządzania 

online i już np. osoba A może wchodzić i wychodzić przez drzwi 1 i 2; 

co kosztuje tylko 1 KeyCredit. 

Kasowanie uprawnień dostępu jest bezpłatne. 
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