KC Funktion: Knippor
Ny funktion i KeyControl att hantera nycklar i knippor eller gruppera dem för
enkel utlämning av flera nycklar
•

Funktionen finns i KC från och med version 3.4 av KC Standard +, KC Net+ och KC CS

Gruppering av nycklar
Nycklar kan grupperas efter knippa, lägenhet eller annan grupp med fritt namn. Denna grupp kan
ingå i en huvudgrupp som kan vara t.ex. ”Entreprenörer” , ”Område Björkbacken” eller annan fri
gruppering.
Nycklar som ingår i grupp
Nycklar som ingår i gruppen är normalt nyckelkopior (en nyckel med viss funktion och ett löpnummer)
dvs just dessa nycklar ingår vilket är naturligt då man arbetar med riktiga knippor. Det går också att
gruppera nycklar med viss funktion (utan angivande av löpnummer) vilket kan underlätta om tex
hyresgäst ska erbjudas nyckel till cykelrummet och att sådan nyckel finns listad utan att viss kopia är
reserverad. Om hyresgästen inte önskar sådan nyckel kommer den inte att ingå bland de utlämnade
nycklarna.
En grupp kan innefatta såväl kopior med löpnummer som endast funktioner.
Nycklarna i en och samma grupp kan höra till olika låssystem.
En grupp kan definieras som en ovillkorlig knippa och då kan dessa nycklar endast lämnas ut och
lämnas in som en sammanhållen knippa - normalt med hopnitad nyckelring
Utlämning och inlämning av knippa eller annan grupp
Som valbar funktion för utlämning av en grupp nycklar finns Utlämning av knippor.
Där kan knippan/nyckelgruppen sökas i sin huvudgrupp och väljas.
Utlämnade nycklar redovisas mot personen som vanligt. Det framgår att nyckeln även hör till en
knippa/grupp.
Lägenheter
Om gruppen av nycklar definieras per lägenhet och läggs under resp bostadsområde eller
motsvarande ges en naturlig funktion att hålla reda på vilka nycklar som hör till respektive lägenhet
utan att behöva gå via cylinder över till dörr och lägenhet. Nu räcker det med att hantera Personer
(Hyresgäster), Lägenheter och Nycklar.
Värt att tänka på då ni registrerar lägenheter
Har ni i er KC redan registrerat lägenheten med hjälp av Personhanteraren rekommenderar vi er att
byta till den nya funktionen. Flera fördelar finns med detta.
Kontakta gärna CadWare om ni är ett bostadsföretag och funderar över bästa sätt att arbeta. Det går
antagligen att automatkonvertera er nuvarande registrering. Vi kan även hjälpa till med att få in
hyresgästerna i personregistret och liknande frågor.
För mer information kontakta C/W CadWare, per telefon 08-522 04 640 eller kc@keycontrol.se
Se även hemsidan www.keycontrol.se
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