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A -ről röviden



Alkalmazás letöltése, indítása

Letöltés Bejelentkezés Kezdőképernyő



Zár hozzáadása



Zár hozzáadása



Zár hozzáadása, nyitása

A folyamat végén a kezdőképernyőn láthatóvá és 
nyithatóvá válik az eszközünk. 
Amennyiben több eszközt adtunk már hozzá és 
hatótávolságon belül vannak, úgy ezen a képernyőn 
lapozással tudjuk kiválasztani, melyiket is 
szeretnénk vezérleni. A „KINYITÁS” gombot hosszan 
nyomva (amíg a kör körbeér) már nyílik is a zár BLE 
segítségével. 
Androidos eszközünket elég csak néhány 
másodpercig odatartani a zár elé (app megnyitása 
nélkül is működik) és már nyílik is a zár NFC 
segítségével. 



Zár törlése

Kiválasztjuk a 
listából a 
törölni kívánt 
zárat



Zár törlése

Hogy teljesen eltávolítsuk az 
applikációból a zárat, használnunk 
kell a „Replace” gombot is, mert a 
"Törlés" funkció csak a 
jogosultságokat és egyéb tárolt 
adatokat érinti. 



Zárcsoport hozzáadása



Transzponder (TAG) hozzáadása



Transzponder (TAG) átnevezése



Transzponder (TAG) engedélyek 
hozzáadása

Jogosultságot 
adhatunk egy-egy 
adott zárnak, de 
zár csoportnak is Adhatunk korlátlan vagy időszakos hozzáférést



Transzponder (TAG) engedélyek 
hozzáadása

Beállítható tól-ig 
dátum, vagy 
ismétléssel a hét 
napjai is

Beállítható tól-ig 
dátum vagy 
korlátlan periódus 
is



Transzponder (TAG) törlése



Transzponder (TAG) törlése



Transzponder (TAG) törlése

A folyamat itt is hasonló, mint a 
zár esetében. Először az engedélyt 
vonjuk meg, aztán töröljük az 
applikációból.

Amennyiben nem töröljük, új 
jogosultságok adhatók ki. Ennek a 
lehetőségnek a lényege, hogy 
nem kell minden engedély- 
változás után újra hozzáadni a 
rendszerhez és elnevezni a 
transzpondert. 



Okostelefonos felhasználó 
hozzáadása email cím alapján



Okostelefonos felhasználó 
hozzáadása email cím alapján

Amennyiben több 
eszközünk van 
hozzáadva, úgy a 
listából pontosan 
kiválasztható, 
hogy melyik 
zárhoz szeretnék 
jogosultságot 
adni

A funkció 
aktiválásával a 
felhasználó 
értesítő email-t is 
kap

Adhatunk korlátlan, vagy időszakos 
hozzáférést, mint a TAG esetében

Ebben a listában 
láthatjuk az összes 
hozzáadott 
felhasználót



Okostelefonos felhasználó 
eltávolítása

Amennyiben csak 
ideiglenesen 
szeretnénk megvonni 
egy felhasználó 
jogosultságát, úgy azt 
az „Engedélyek 
visszavonása” 
gombon tehetjük meg



Okostelefonos jogosultság 
aktiválása (felhasználói oldal)

Amennyiben aktiváltuk a 
felhasználó hozzáadásánál 
az email küldését

Alkalmazás telepítése 
Play Áruházból, vagy 
AppStore-ból

Androidos készülékeknél 
legegyszerűbb a Google 
fiók használata 

Apple készülékeknél 
legegyszerűbb az Apple ID 
használata 

Egyéb email cím is 
használható Tapkey ID 
létrehozásához  (pl. 
munkahelyi)



Okostelefonos jogosultság 
aktiválása (felhasználói oldal)

A készülékünkön lévő 
összes fiók közül tudunk 
választani

Belépés után azonnal 
elérhetővé válik, hogy 
mely eszközök nyitására 
vagyunk jogosultak

Az információs gomb 
segítségével egyéb 
részleteket tekinthetünk 
meg



Tapkey ID létrehozása



Tapkey ID létrehozása



Csomagváltás

Az alapcsomag 5 
felhasználóig 
ingyenes

A kiválasztott csomag 
díját bankkártyával 
tudjuk fizetni, aztán a 
havi díjat automatikus 
vonja a rendszer.



Egyéb tudnivalók

Android:
- NFC nyitás érintéssel(min. követelmény NFC)
- BLE nyitás applikációval
- NFC transzponder programozás (min. követelmény NFC)
- Bejelentkezés Google fiókkal a legegyszerűbb

IOS:
- BLE nyitás applikációval (app min. követelmény IOS 11)
- NFC transzponder programozás (min. követelmény iPhone 7)
- Bejelentkezés Apple ID-val a legegyszerűbb

Tapkey:
- Nem igényel kábelezést, speciális zár, illetve ajtóelőkészítést
- Az applikáció mögött felhő alapú szolgáltatás áll (online)
- DOM Tapkey tag: Mifare 8K
- Az applikáció korlátlan számú tag-et kezel



Változatok
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