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Allmänt om KeyControl  

KeyControl är ett nyckelhanteringsprogram med funktioner för att administrera nycklar och 

låssystem inom företag och organisationer oavsett låssystemens fabrikat. Den första versionen av 

KeyControl kom redan 1992 och programmet har fortlöpande utvecklats sedan dess. KeyControl 

används av fastighetsbolag, företag och föreningar i hela Norden. Några exempel på kunder som 

visar det breda spektra som vårt program täcker är Klövern Fastigheter, Legoland, Enköpings 

kommun, Tele2 och Brf Silvertärnan. 

 

KeyControl finns i flera versioner:  

• KeyControl Entry  

Avsett för den som just köpt ett låssystem och den enda versionen som endast kan innehålla ett 

låssystem. 

• KeyControl Standard Plus - KC Std+  

Avsett för den mindre verksamheten, kan endast installeras på en dator. 

• KeyControl Net Plus - KC Net+  

För verksamheter med flera samtidiga användare.  

• KeyControl Client Server - KC CS  

Passar större organisationer med stora volymer och med flera kontor. Den här versionen kan också 

kombineras med ett stort antal tilläggsmoduler. Finns också KC CS DUO för endast två användare. 

 

Funktioner i KeyControl: 

• Digital import och full dokumentation av låssystemen.  

• Utlämning mot kvittens av enskilda nycklar och nyckelknippor med full historik. 

• Kan ha flera olika kvittenser för olika kategorier av nyckelinnehavar 

• Dörrmeny för att dokumentera cylindermontage. 

• Import av låssystem på fil från Generalen, Assa Security Master eller KeyDesign. 

• Möjlighet att på ett enkelt sätt själv skriva in låssystem. 

• Obegränsat antal användare. 

• Obegränsat antal låssystem, dörrar, adresser och nyckelinnehavare. 

• Adressregister med kopplade knippor för att enklare veta var nycklarna passar. 

• Beställningsfunktion för nycklar och cylindrar för att hålla reda på löpnummer med möjlighet 

att e-posta beställningen. 

• Möjlighet att organisera nycklarna i både fasta och delbara knippor. 

• Integration mot passagesystem. 

• Möjlighet att sätta varningsmeddelande på nycklar. 

• Full historik både på nyckelutlämning och låssystemförändringar. 

• Nyckelinventeringsfunktion med påminnelse. 

 

KeyControl marknadsförs och distribueras av C/W CadWare AB i nära samarbete med Sveriges, 

Norges, Finlands och Danmarks låssmeder.  


