
AirKey
Uw smartphone als sleutel



 Net zo dynamisch als de  behoeften van de klant 

Alles over AirKey 

heel eenvoudig toegelicht.



De moderne arbeidswereld is uiterst dynamisch. Nieuwe vormen 

van werken in netwerken binnen verschillende bedrijfstakken maken 

een opmars. Er ontstaan steeds meer Shared Offices. Flexibiliteit en 

snel reageren zijn voorwaarden om succes als ondernemer te hebben. 

AirKey is de flexibele oplossing die filiaalhouders, aanbieders van 

 shared offices en particulieren nodig hebben. Want bij AirKey is uw 

smartphone uw sleutel en dat levert veel voordelen op.

De voordelen op een rijtje:

   Toegangsrechten via internet verzenden

   Kosteloze, webgebaseerde software 

   Snelle montage dankzij de modulaire cilinder

AirKey | De flexibele  
toegangs oplossing op kantoor

 Net zo dynamisch als de  behoeften van de klant 



AirKey maakt van uw smartphone een sleutel. Zo wordt u mobiel, 

flexibel en onafhankelijk: u wint ontelbaar veel nieuwe vrijheden! Zoals 

bij bezoek van vrienden of kennissen, wanneer de loodgieter toegang 

nodig heeft om een verstopte afvoer te herstellen of de buurvrouw de 

planten water moet geven. Want bij AirKey wordt de sleutel digitaal 

verstrekt. Dat gebeurt wereldwijd en binnen een paar seconden.

De AirKey-voordelen op een rijtje:

  Met uw smartphone bedient u de deur

  Gratis AirKey-app

  Verstrekking van sleutels via het internet

AirKey | De perfectionering van het Smart Home



AirKey | De perfectionering van het Smart Home



AirKey | NFC-smartphone, internet en 
AirKey-cilinder. Meer heeft u niet nodig.

Voor AirKey is alleen een pc met internetaansluiting nodig. 

De webgebaseerde software is gratis. Met het online-systeem 

worden toegangsrechten toegekend of ingetrokken, sluitsystemen 

aangemaakt, KeyCredits ingevoerd en handelingen gecontroleerd.

Alles draait om uw smartphone. 

Want bij AirKey is uw smartphone de sleutel. Hij geeft toegangs-

rechten om deuren te bedienen. Bovendien bewaart u met de 

AirKey-app het overzicht over de toegangsrechten en kunt u de 

batterijstatus van de AirKey-cilinders in het oog houden. De smart-

phone is tevens codeerstation en maakt van identificatiemedia snel 

en eenvoudig elektronische sleutels.

Gratis
software en AirKey-app



Flexibiliteit door andere identificatiemedia.

Geen NFC-compatibele smartphone beschikbaar? Dan maakt de  

smartphone snel KeyCards of sleutelhangers tot extra  

elektronische sleutels.

AirKey-cilinders en AirKey-wandlezers zijn het brein 

van elke deur. 

Optimaal beveiligd. De AirKey-cilinder heeft een stijlvol design 

en past op basis van het modulaire systeem bij iedere deur. De 

wandlezer zorgt dat AirKey ook bij motorcilinders, schuif- en 

draai deuren, tourniquets of in liften kan worden toegepast.

Ze zijn allebei geschikt voor binnen- en buitengebruik.



AirKey | Naar binnen en buiten, heel 
eenvoudig en online

Sleutels kunnen wereldwijd en online verstrekt worden. 

Waar u zich ook bevindt, u bewaart altijd het overzicht over uw  

sluitsystemen. In het AirKey-online-systeem kunt u op elk gewenst 

moment controleren wie naar binnen en buiten is gegaan alsook 

toegangsrechten verstrekken of wijzigen. Dit is vooral erg praktisch 

wanneer u snel moet reageren op onverwachte gebeurtenissen.

https://airkey.evva.com



Een app met talrijke intelligente functies. 

De gratis AirKey-app promoveert uw smartphone tot sleutel. U bedient  

er cilinders mee, synchroniseert ze en slaat statusgegevens op die  

bij een volgend contact met het AirKey-online-systeem worden 

doorgegeven. De AirKey-app kan als sleutel worden gebruikt in een 

willekeurig aantal sluitsystemen.

Het eenvoudige en veilige 

online-systeem zorgt dat u 

alles onder controle heeft.



AirKey | Nieuwe sleutels zijn verkrijgbaar 
met KeyCredits

KeyCredits 10, 50, 100

KeyCredit Unlimited



Gratis 
software metPay per key

Pay per key: alleen betalen wat nodig is. 

Daarvoor zijn KeyCredits bestemd, verkrijgbaar bij uw EVVA-partner. 

U kunt 2 varianten kiezen:  

Ten eerste: KeyCredits 10, 50 en 100, bestemd voor systemen met 

weinig personen en/of weinig aanpassingen van toegangsrechten. 

En ten tweede KeyCredit Unlimited voor grotere systemen die veel-vuldig 

worden aangepast, geldig voor een periode van één of drie jaar.

Waarom KeyCredits?  

 Voor nieuwe elektronische sleutels of toegangsrechten zijn bij AirKey 

KeyCredits nodig. De code die u op de KeyCredit-Card vrij krast, wordt 

ingevoerd in het online-systeem. Onmiddellijk daarna kan persoon  

A door slechts één KeyCredit te verbruiken op bepaalde tijdstippen  

toegang krijgen tot deur 1 en 2. Het wissen van rechten is gratis. 
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