
KC Satellit 
Ny KeyControl version från 
C/W CadWare AB 
 

 För lokala organisationer, avdelningar, vårdhem, småföretag och liknande som får hjälp att 
vidareutlämna nycklar som först kvitterats ut som en bunt med många nycklar från ett centralt  
KC system – ett huvudsystem. 
 

 Huvudsystemet har komplett information om lås och nycklar under det att uppgifter om personer 
som kvitterar ut nycklar från en KC Satellit endast spars i detta program. Skulle man senare vilja 
återgå till central utlämning kan personuppgifterna i en KC Satellit läsas tillbaka till huvudsystemet. 
Huvudsystemet har KeyControl version Client Server.   
 

 Huvudsystem med flera användare samt satelliter passar för sjukhus, kommuner, stora 
anläggningar med internhyresgäster m.fl. En lämplig lösning för de verksamheter som inte är 
uppkopplade i samma nät som huvudsystemets server (se bild nedan).  
 

 För lokal organisation som är kopplat till samma nätverk som huvudsystemet finns även  
KC Modul Två Stegs Utlämning. Se vidare broschyr för denna modul. 

 
Funktioner 

 KC Satellit ger ordning och reda med kvittenser och historik även för ett lokalt system. 

 Det är enkelt att installera KC Satellit från en CD med automatinstallation  

 För att ladda KC Satellit exporteras en fil med nyckeldata, som skapats vid utkvitteringen av 
bunten av nycklar, från huvudsystemet och denna fil importeras sedan till KC Satellit. 

 Lista över personer som lokalt registreras som innehavare av nycklar kan läsas in  från ett centralt 
register, från Excelfil eller enkelt skrivas in i KC Satellit.  

 Mycket användarvänlig utlämning av nycklar. Lätt att lära sig. 
 
Distribution   
Via C/W CadWare 
 
Försäljning 
Säljs endast till programägaren av ett huvudsystem med KC CS för 
vidare förmedling till de lokala verksamheterna. 
 
Support  
Första årets Serviceavtal ingår i priset  
 
 
För ytterligare information 
Kontakta C/W CadWare.   
Per Andersson 08 – 08-5220 4640 
per.andersson@cadware.se  
Se även www.keycontrol.se     webb 
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