KeyControl
– för att hålla reda på låssystem och nycklar

Tyresö Kommun köper KeyControl Kommunlicens
Tyresö Kommun, som använder KeyControl för olika anläggningar sedan flera
år, har nu tagit ett helhetsgrepp över sin nyckelhantering.
Genom en Kommunlicens, till ett fast pris, får de tillgång till alla de licenser de
behöver för ett riktigt rationellt upplägg.

Med stöd av sin lokale låssmed Tyresö Lås har Tyresö Kommun under våren
2007 kommit fram till ett behov av ett helhetsgrepp över kommunens
nyckelhantering.
Efter diskussioner med C/W CadWare om olika möjligheter med KeyControls
programsortiment fastnade man för ett centralt upplägg på kommunens nät där
alla kommunala enheter kopplas upp som ”klienter” och utöver detta ett antal
lösa KC Satellitlicenser för friskolor och andra som hyr kommunala lokaler med
befintliga lås och nycklar.
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Installationen, som färdigställt under hösten, har underlättats av en ny typ av
KC Enhetslicenser som ger kunden mycket 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.
KC Satellitlicenserna har tagits emot mycket positivt av de som administrerar
friskolorna – ofta föräldrar med dator hemma. Nu kan även de hålla ordning på
sina nycklar.
I CadWare åtagande ligger utbildning av 100-talet användare och flera
systemansvariga. KeyControl är erkänt lättarbetat och det räcker normalt med
en halvdags utbildning för användarna. Genom utbildningen får kommunen en
god kontroll över verksamheten och ökar sannolikheten för en framgångsrik
satsning med positiva användare.
Kommunlicensen med fri tillgång till lämpliga licenser och moduler ger
kommunen en öppen möjlighet att generöst ta hand om alla låssystem inom
kommunen. Genom samarbetet med låssmed kan efterbeställningar och
dokumentation av nya lås och nycklar rationaliseras och arbetet underlättas för
kommunens personal.
Möjligheten att koppla upp Låssmeden som klient är under utredning. KeyControl
har utprovade tekniska lösningar för detta.
Omfattning av aktuellt projekt:
•
•
•

Kommunlicens som ger tillgång till alla versioner och moduler i
KeyControls sortimentet till ett fast pris.
Utbildning av användare och systemansvariga.
Supportavtal

Mer information om KeyControl via: www.keycontrol.se
Kontakt med 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: Tyresö Kommun, www.tyreso.se
Kontakt med referensperson hos kunden via C/W CadWare.
C/W CadWare AB, Gårdsvägen 7, 169 70 SOLNA.
Tfn: +46 08 5220 46 40. Fax: +46 08 444 6901
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