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Moduł zarządzania AirKey online | Opis techniczny
Opis produktu
System kontroli dostępu AirKey funkcjonuje na wszystkich powszechnie używanych
przeglądarkach internetowych i systemach operacyjnych oraz nie wymaga instalacji
żadnego oprogramowania ani specjalnej infrastruktury informatycznej. Zarządzanie
AirKey online jest prowadzone w znajdującym się w Austrii, zapewniającym
bezpieczeństwo centrum obliczeniowym EVVA o wysokiej dostępności.

Informacje techniczne

Wymagania systemowe Obsługa przeglądarek: Internet Explorer IE 9+, Firefox
6+, Chrome 14+, Safari 6+ | Systemy operacyjne:
wszystkie powszechnie używane systemy operacyjne:
Windows 7 (lub nowsza wersja), MacOS 10.10 (lub
nowsza wersja), Linux | Dostęp do Internetu: 1024 kbit/s
(1 mbit/s) lub szybsze | Opcje: Stacja kodująca
(przydatność systemu zależna od dostępności
sterowników) | wymagania: Oracle Java Runtime

Zarządzanie nośnikami
i osobami

Do osób można przydzielać różne nośniki | przesyłać
można profile uprawnień | dezaktywacja nośników
(„czarna lista”) | dodawanie i usuwanie nośników
poprzez moduł zarządzania online i smartfon lub stację
kodującą | funkcje importu/eksportu protokołów i danych
osobowych | przekazywanie uprawnień z funkcją
wydruku

Funkcje konserwacyjne Specjalny tryb konserwacji dla telefonów
konserwatorów | indywidualne wyznaczanie priorytetów
dla zadań konserwacyjnych w module zarządzania
online: stan baterii i ostrzeżenia, stan czarnej listy,
czas… | wyświetlanie zadań konserwacyjnych w module
zarządzania online oraz aplikacji | możliwość eksportu
listy zadań konserwacyjnych jako listy PDF | dodawanie
i usuwanie komponentów zamykających i nośników
identyfikacji | wymiana gałki i wkładki bez zmiany
uprawnień | okresowe przesyłanie zadań
konserwacyjnych pocztą elektroniczną lub jako
wiadomość typu „push” na smartfon

Komponenty zamykające Tryb „Serwis” lub „System zamknięć” | możliwość
definiowania stref z wieloma komponentami | możliwość
indywidualnej konfiguracji strefy czasowej dla każdej
wkładki | automatyczne przełączanie czasu letniego
i zimowego | komponenty zamykające mogą być
udostępniane do zarządzania innym administratorom |
ręczne, półautomatyczne i pełnoautomatyczne tryby
otwarcia stałego | kalendarz dni świątecznych |
indywidualnie regulowany czas otwarcia dla
komponentu (1–250 sekund) | dane lokalizacyjne dla
komponentu

Uprawnienia Zarządzanie uprawnieniami za pomocą metody
„przeciągnij i upuść” | stały dostęp z datą i bez daty
upływu ważności uprawnień | okresowy dostęp |
pojedynczy dostęp | Indywidualny dostęp: kombinacja
złożona z maksymalnie 8 dostępów stałych, okresowych
i pojedynczych | indywidualna wiadomość „push”
w razie zmiany uprawnień
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Protokół Protokół elementów zamykających i obszarów | protokół
zdarzeń na poziomie nośników i osób | zabezpieczony
przed modyfikacją protokół systemu | indywidualne
ustawienia protokołowania dla nośników i elementów
zamykających (wł./wył./ograniczone) | możliwość
zdefiniowania daty automatycznego zakończenia
widoczności wpisów do protokołu

Język Języki do wyboru: CZ, DE, EN, ES, FR, IT, NL, PL, PT,
SK, SV

Logowanie i rejestracja https://airkey.evva.com
Podręcznik, Samouczek www.evva.pl/airkey Wersja drukowana na zapytanie,

Samouczek:
http://video.evva.com/tutorials/airkey/software
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