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Ardio is een jonge, groeiende onderneming, waar service, kwaliteit en flexibiliteit
de sleutelwoorden zijn. Zowel ons bedrijf als ons logo staan voor een jarenlange
samenwerking waarin de klant centraal staat. Wij zijn gespecialiseerd in de
verkoop, montage, service en onderhoud van automatische deuren en toegangscontrole.
Ardio is in staat alle zorgen bij u uit handen te nemen. Door onze ervaring in
verkoop en installatie zijn wij in staat u vanaf het begin(behoefte) tot het eind
(realisatie of uitvoering) te begeleiden. Wij volgen bij de begeleiding van het
voorzien in uw behoefte de volgende stappen:
- Adviseren: Ardio staat samen met haar fabrikanten van de producten garant
voor een degelijk product dat aan alle verwachtingen zal voldoen.
- Regiseren: Ardio installeert, of kiest in samenspraak met de opdrachtgever de
juiste installatiepartners.
- Dirigeren: Ardio bouwt een brug tussen alle betrokken partijen en draagt zorg
voor uitvoering op de juiste tijd en de juiste plaats.
- Implementeren: Ardio bouwt een brug tussen alle gekozen producten en
draagt er zorg voor dat alle producten op de juiste manier gemonteerd en
aangesloten worden zodat alles op een juiste manier communiceert.
- Opleveren: Ardio zorgt ervoor dat alles als één geheel, correct werkend, op
geleverd kan worden. De O van Ardio staat voor Opleveren, maar kan ook
voor Onderhoud staan, na het opleveren van het project stopt Ardio niet,
maar biedt aan de opdrachtgever een onderhoudscontract aan, waardoor
deze aan de nieuwe EU norm EN16005 kan voldoen welke een regelmatig
onderhoud van minimaal 1 keer per jaar voorschrijft.
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EVVA AIRKEY
Overzicht

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.

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.

Uw Airkey-voordelen in een oogopslag

- Uw smartphone als sleutel
- Sleutels/rechten worden verstrekt via internet
- Gratis software als web-service
- Innovatief design
- Kwaliteit uit Oostenrijk

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.
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Sophie ontvangt
de sleutel op haar
smartphone

Marc verstuurt
sleutels met het
online‑systeem

Beveiligd met encryptie
volgens de standaard
van internetbankieren

Marc is de eigenaar
van een reclamebureau. Zijn team
bestaat steeds uit
andere freelancers.
Met AirKey
bespaart hij zich
veel tijd voor het
beheer van al die
sleutels.

Sophie is een nieuwe
Bij AirKey zijn de rechten
in het online-systeem altijd freelancer van Marc. Ze
gecodeerd opgeslagen.
is zojuist aangenomen
De AirKey-app op de smart- en ontvangt de sleutel
phone kan bovendien
voor het reclamebureau met een pushworden beschermd met
een eigenPIN-code.
bericht. De oproep
om de AirKey-app te
installeren, ontving ze
per sms.

Ze vindt moeiteloos de
weg naar het bureau van
Marc en met een simpele
handbeweging krijgt ze
toegang
Dankzij de GEO-tagging
van de cilinder vond
Sophie haar weg naar
het reclamebureau van
Marc moeiteloos. Het
naderen van de cilinder
is al genoeg om toegang
te krijgen. De smartphone
blijft hierbij gewoon in
haar tas.

www.ardio.nl

5

w

Alles draait om uw smartphone.
Want bij AirKey is uw smartphone de sleutel. Hij
geeft toegangsrechten 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 smartphone is tevens codeerstation
en maakt van identificatiemedia snel en
eenvoudig 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 draaideuren, tourniquets of in liften kan worden toegepast. Het AirKey hangslot is uitstekend geschikt voor bijvoorbeeld (brand)trappen
en dakluiken. Ze zijn allen geschikt voor binnen- en buitengebruik.
Flexibiliteit door andere identificatiemedia.
Geen ios of android smartphone beschikbaar? Dan
maakt de smartphone snel KeyCards of
sleutelhangers tot extra elektronische sleutels.

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.
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Online-systeem
Kosteloos en eenvoudig
Het online-systeem is de centrale voor het
aanmaken van nieuwe sleutels of het blokkeren
van bestaande sleutels. Dit is kosteloos, snel
ingesteld en eenvoudig te bedienen.

Betalen met keyCredits
Pay per key: alleen betalen wat nodig is.
Voor het aanmaken en wijzigen van toegangsrechten is
een KeyCredit nodig. Het openen van deuren en het wissen
van toegangsrechten is kosteloos. U kunt kiezen tussen een
kwantitatief tegoed en een tijd tegoed.

Altijd up-to-date
Alle onderhoudstaken
overzichtelijk
op het dashboard
Privacy by Design
Gegevensbescherming
dankzij een technisch
intelligent ontwerp

Het eenvoudige en veilige
online-systeem zorgt dat u
alles onder controle heeft.

Net zo veilig als internetbankieren
End-to-End en SSL-gecodeerde
gegevensoverdracht.
Gegevensopslag
Automatische opslag van data
in het EVVA-computercentrum in
Oostenrijk

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
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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.
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Voor iPhone en Android-smartphones
iPhones of Android-smartphones, bij
AirKey kiest u de manier voor het openen
van uw deuren.
Send a Key
Met een push-bericht verstuurt u
sleutels heel eenvoudig aan freelancers of
vakantiegangers. Persoonlijke tekst inbegrepen.

Componenten delen
Componenten van een sluitsysteem heel
eenvoudig toevertrouwen aan de huurders,
bijv. in een shared office met eigen beheer.

Geo-Tagging
De smartphone weet waar de
sluitcomponenten zich bevinden
in het sluitsysteem en wijst de weg
via de navigatie-app.

Handsfree
Zodra u AirKey-component nadert,
schakelt deze vrij via Bluetooth.
De smartphone blijft gewoon in uw tas.

De cilinder in detail
gewoon intelligent

Verschillende oppervlakken
Metalen oppervlakken in
diverse uitvoeringen

Akoestische signalen
bovenop de led-signalen

Optische signalen
via led

Multi-administratie
Geografisch verspreide filialen kunt
u door meerdere systeembeheerders
snel en eenvoudig laten beheren.
Perfect geheel
De binnenknop is perfect
afgestemd op het totale
ontwerp

Kosteloze app
voor iPhone & Android

Uitboor- en kerntrekbeveiliging
De mechanische kwaliteit is van topniveau,
optimaal beveiligd tegen inbraak

Eenvoudig te monteren en
aan te passen
dankzij het modulair systeem

Bluetooth
Contactloze bediening bij
nadering dankzij Bluetooth.

Lange batterijlevensduur
tot wel 30.000 handelingen

Geschikt voor buitengebruik
IP65 | –20°C tot +55°C

NFC-technologie
Of bediening over zeer korte afstanden.
Het is allebei mogelijk bij Android.

Eenvoudig en intuïtief, dat is de AirKey-app.
Hiermee verandert een smartphone in één of
meerdere sleutels voor diverse systemen.
Bovendien kunnen ook andere identificatiemedia,
zoals kaarten of sleutelhangers, als sleutel worden
gebruikt en geactualiseerd. Daarnaast kan
de app goed beveiligd worden met een optionele
pincode.
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Waarom KeyCredits?

Voor nieuwe elektronische sleutels of toegangsrechten zijn bij Xesar KeyCredits
nodig. De code die u op de KeyCredit-Card vrij krast, wordt ingevoerd in de
Xesar-software. Onmiddellijk daarna kan bv. persoon A door slechts één KeyCredit
te verbruiken op bepaalde tijdstippen toegang krijgen tot deur 1 en 2.
Het intrekken van identificatiemedia is gratis.

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, 100, bestemd voor systemen met weinig personen en/
of weinig aanpassingen van toegangsrechten. En ten tweede KeyCredit Unlimited
voor grotere systemen die veelvuldig worden aangepast, geldig voor een periode
van één en drie jaar.
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