KeyControl
– för att hålla reda på låssystem och nycklar

Klövern satsar på KeyControl för sina lokala enheter
Fastighetsbolaget Klövern som sedan flera år använder KeyControl för några
enheter har nu tagit ett helhetsgrepp över sin lås- och nyckelhantering.
Med KeyControl version Client Server och 10 st Enhetslicenser, får de ett
upplägg som driftas centralt och täcker alla koncernens 10 enheter.

Klövern, som ett modernt och expansivt fastighetsbolag, kom fram till ett behov
av ett helhetsgrepp över koncernens nyckelhantering.
Efter diskussioner med C/W CadWare om olika möjligheter med KeyControls
programsortiment fastnade man för ett centralt upplägg på eget nät där alla
enheter kopplas upp som ”klienter”
Varje enhet har hand om sina låssystem och register över ”sina” personer att
lämna ut nycklar till. Som användare på en enhet ser man bara sin egen enhets
system och personer.
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Installationen som färdigställt under hösten
har underlättats av en ny typ av KC
Enhetslicenser som ger kunden rationella
möjligheter att själv definiera uppkopplade
kontor, dotterbolag eller annan typ av enhet
som ska hantera sina låssystem separat och
vilka system som ska ingå liksom vilka
persongrupper är direkt åtkomliga.
Genom paketupplägget med tillgång till 10
licenser och säkerhetsmoduler får Klövern
ett effektivt verktyg att ta hand om alla
låssystem inom koncernen.
I samarbete med olika låssmeder kan
efterbeställningar och dokumentation av nya
lås och nycklar förenklas och arbetet
underlättas för Klöverns personal.
Bilder från Nyköping

Omfattning av aktuellt projekt:
•
•
•
•

Paketupplägg för hela koncernen med KeyControl v. Client Server och
10 Enhetslicenser mm. Senare tillägg erbjuds till ett fast rabatterat pris.
Installationsstöd
Utbildning av användare efter behov.
Supportavtal

Mer information om KeyControl via: www.keycontrol.se
Kontakt C/W CadWare:
Anders Norrman, Tel: 08 5220 4641, Mail: anders.norrman@cadware.se
Per Andersson, Tel 08-5220 4644, Mail: per.andersson@cadware.se
Kund: Klövern AB , www.klovern.se
Kontakt med referensperson hos kunden via C/W CadWare.
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