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MYKEYS Pro

Proč MYKEYS Pro? 

Jediná aplikace obsahující relevantní informace pro všechny Silca & AD produkty

Nejkomplexnější  řešení včetně katalogu klíčů a autoklíčů

Krok-ze-krokem –procedury z návodem (Standard Plan - předplatné)

Jednodušší výroba autoklíčů (Standard Plan-předplatné)

• Zlepšuje rychlost a kvalitu služeb pro zákazníka

• Zdroj informací, znalostí z podnikání dostupných pro všechny začátečníky i pokročilé

• Manuály, speciální postupy, informace příslušenství, přípravky atd., vše  ke stáhnutí

• Dostupné pro PC nebo smartphone apilkace

• Desítky tisíc polotovarů s kompletníma techn. detaily, barvy a materiály

• Filtrováno dle značky,výrobců, typu, druhu a rozměrů

• NOVĚ hledání dle zámkového systému

• NOVĚ hledání dle originálního kódu

• Jednoduché hledání dle autoklíče dle polotovaru nebo značky, modelu a roku

• Nástroj na obchod/ prodej klíčů: podpora na kopírování jakéhokoliv klíče nebo autoklíče

• Unikátní 3D animace a videa komplet z ranku Silca klíčových strojů

• Náhled všech možných Silca klíčů, ovladačů, čipů a obalů na zkopírování, výrobu autoklíče

• Na první pohled přehled možností programování autoklíče

• Dostupné videa programovacích procedur pro individuální vozidla
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2. Katalogy
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Katalog

Nejkomplexnější dostupný katalog klíčů

Hledání dle výrobce, značek ke zjištění detailů a všech dostupných variant. Použití filtrů k rozlišení hledání



Katalog

Nejkomplexnější dostupný katalog klíčů

Nebo jednoduše vybrat polotovar



Katalog

Nejkomplexnější dostupný katalog klíčů

Uvidíme všechny dostupné barvy a materiály



Katalog

Nejkomplexnější dostupný katalog klíčů

S předplatným - Standard Plan - zámkové systémy a karty jsou ihned viditelné



Katalog

Nejkomplexnější dostupný katalog klíčů

Hledání dle originálního kódu



Katalog

Nejkomplexnější dostupný katalog klíčů

Hledání dle zámk. systému



Katalog

Nejkomplexnější dostupný katalog klíčů

Najdi autoklíč dle značky, modelu a roku. Filtrováno dle typu klíče, rozměrů, použití a čipu



Katalog

Kompletní škála Silca strojů na řezání klíčů, autoklíčů

Všechny technické dokumenty na jednom místě připraveny ke stažení



Katalog

Air4 ovladače na brány

Najde správný Air4 ovladač nutný ke zkopírování z originálu. Výuková videa pomohou při kopírování resp. přihlášení ovladače k bráně



Katalog

Doplňkové produkty

Pro detaily celého sortimentiu Silca klíčového příslušenství
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Procedury s návodem

Návody na řezání klíčů

Hledej dle polotovaru a vybere vhodný silca stroj na řezání



Guided processes

Návody na řezání klíčů

Zobrazeny potřebné čelisti a fréza. Klikem na ikonu ozub. kolečko k  zobrazení detailních instalačních informací, u spousty tech. výkresy

and videa



Procedury s návodem

Návody na řezání klíčů

Vybere ‘jak zkopírovat’ ; 3D animace ukazuje jak instalovat klíč (Futura, Futura Auto and Matrix modely) 



Procedury s návodem

Návody na řezání klíčů

Výuková videa pomáhají s nezbytným nastavením stroje, údržba a kopírující postupy jsou tedy jednoduché i pro začátečníky v oboru

Všechny videa dostupné v 7 jazycích



Procedury s návodem

Výuková videa

Pro přihlášené uživatele v předplatné ‘Standard Plan’ jsou výuková videa zobrazena přímo v menu proccedur s návodem.

Videa jsou taktéž dostupná na hlavní stránce ´´Home Page´´ v sekci videa, vyhledávání dle skupiny produktů a názvu



Procedury s návodem

Programovat autoklíč

Hledat dle značky, modelu & roku



Procedury s návodem

Programovat autoklíč

Najdi všechny nezbytné informace k programování klíče (známé jako infoquest IQ). Návod je v 17 jazycích



Procedury s návodem

Programovat autoklíč

Předplatné Standard Plan poskytuje zjednodušené shrnutí programování… 



Procedury s návodem

Kliknout název na upravení  - zobrazení rozteč řádků 24/28 bodů

…. A výuková videa na programování zvoleného vozidla se Smart Pro



Procedury s návodem

Programovat autoklíč

Uživatelé ve Standard Plan mohou využívat Interaktivní nástroj pro autoklíče ke zjištění všech dostupných možností k výrobě klíče



Procedury s návodem

Programovat autoklíč

Hledej dle značky, modelu a roku a vybere se relevantní odpovídající klíč 



Vybere stroj na řezání

Procedury s návodemr

Programovat autoklíč

Prokliknutím zobrazíte pokyny k řezání planžety klíče, vybere a zobrazí se stroj na řezání a všechny nutné přípravky, adaptéry k 

nastavení a ve většině případů i výuková videa

Vyber typ klíče & klikni na ikonu

pro nastavení informací a videa
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4. Plány/předplatné a ceny



Free vs Standard Plan
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Předplatné/plány a ceny

Jediná aplikace obsahující relevantní 

informace pro všechny Silca & AD produkty

Nejkomplexnější řešení včetně katalogu 

klíčů a autoklíčů

Free Plan

Nové hledání dle originálního kódu a hledání 

dle zámkového systému obsahující katalog

Návod na programování klíče (dříve IQ) 

v 17 jazycích









Krok za krokem – procedura s návodem

Kompletní návod na programování 

autoklíče s odkazem na výuková  videa



Standard Plan*







Plný přístup na všechny výuková videa a 

3D animace na klíče a autoklíče

Interaktivní nástroj na autoklíče ke zjištění 

všech dostupných informací, Silca klíče, 

ovladače, čipy a obaly

Pro další detaily zkontrolujte ‘Pricing and Plans’ na stránce https://www.mykeyspro.com/subscriptions/plans

*In addition to all the features of the Free Plan

https://www.mykeyspro.com/subscriptions/plans
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5. Registrace



Jak registrovat

32

Registrace

1.Klik na Přihlášeni / Registrace v pravém horním rohu hlavní obrazovk

2. Vybrat ‘Create account’ 



Jak registrovat
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Registrace

3. Vlož email adresu , kliknout na ‘Send verification code’. 

Potvrzující kód bude zaslán na zadanou emailovou adresu



Jak registrovat
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Registrace

5. Klik ‘Verify Code’

4. Vložit/zkopírovat 16-ti místný aktivační kód, 

který jsme obdrželi na email



Jak registrovat
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Registrace

6. Vyplnit požadované informace, po kontrole 

nutné kliknout v dolním pravém rohu na 

´´ochranu údajů´´

7. Vrátit se zpět a klik ‘Create Account’

8. Klik na Login/Přihlášení zadat 

email a heslo k pokračování



Jak zaktivovat předplatné ´´ Standard Plan´´

Registrace

V hlavním menu vybrat ‘Plans and Pricing’

Klik na ‘Koupit’ a pokračujte dle 

instrukcí



Jak zaktivovat předplatné ´´ Standard Plan´´

Registrace

Pro další informace klik na odkazu níže

https://www.mykeyspro.com/subscriptions/

plans/d7a2912zw

https://www.mykeyspro.com/subscriptions/plans/d7a2912zw
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