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C/W CadWare AB
Tilläggsfunktioner och moduler för KeyControl

Moduler och tilläggsfunktioner till KeyControl med kortfattade beskrivningar.
Hör av er till oss om ni vill veta mera.
Telefon: 08-522 04 640
E-post: support@cadware.se

Enheter
Genom att dela upp persongrupper och låssystem i Enheter underlättas att arbeta i
KeyControl för större organisationer genom att varje ny användare endast behöver
anslutas till rätt enhet för att få tillgång till rätt information. Varje enhet kan också arbeta
helt självständigt då nya användare liksom nyckelinnehavare som skapas inom enheten
automatiskt kommer att tillhöra endast den enheten. Ett låssystem som skapas eller
importeras av en användare kommer också automatiskt att tillhöra användarens enhet.
Läs avsnittet om "Enheter" i manualen här. Öppna
Integration med Passagesystem ARX
I KeyControl skapas personen och nycklar, kort och behörigheter lämnas ut och
informationen exporteras sedan till passagesystemet varvid kortet aktiveras.
Visa dokument på person.
För att kunna spara och visa ett dokument av valfri filtyp, t.ex. inscannade Pdfdokument, i personregistret.
Dokument på låssystem
För att kunna spara och visa ett dokument av valfri filtyp, t.ex. inscannade Pdfdokument, på låssystem.
Pdfdokument på dörrar
För att kunna spara och visa ett dokument av valfri filtyp, t.ex. inscannade Pdfdokument, på våningsplan i dörrhanteraren.
Tvåstegsutlämning
Möjlighet att lämna ut nycklar från den centrala låsadministrationen till avdelningens
nyckelansvarige som sedan sköter nyckelhanteringen till personalen.
Anläggningsregister för dörrhantering
Ger möjlighet att dela in dörrarna i anläggningar och hus med populärnamn.
Beställningsfunktion och Slumpstämpel på nycklar
Funktion för att underlätta nyckelbeställning och för att låta KeyControl sätta ett
slumpmässigt nummer som ersätter den nyckelstämpling som graveras in på nyckeln.
Detta för att det inte ska gå att räkna ut var nyckeln passar genom att titta på
nyckelstämplingen.
Streck- och QRkod vid utlämning
För att rationalisera nyckelutlämningen genom att kunna söka person och knippa med
streck- eller QRkodläsare vid utlämning.
RCO Import
Möjlighet att importera information om kort från RCO passagesystem för att kunna lämna
ut korten i KeyControl mot kvittens.
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APTUS Import
Möjlighet att importera information om kort från APTUS passagesystem för att kunna
lämna ut korten i KeyControl mot kvittens.

Pinkod på kort
Möjlighet att kunna skriva in vilken pinkod som ett utlämnat kort har. Koden visas när
kortet lämnas ut och kan ses och ändras i systemhanteraren.

AD inloggning
Funktion för att använda information från AD (Active Directory) för inloggningen till rätt
enhet och med adekvata rättigheter i KeyControl. Användarna behöver då inte
administreras i KeyControl.

Förutlämning av nycklar
Möjlighet att förboka inlämning eller utlämning av nycklar för att senare när personen
hämtar nyckeln endast bekräfta utlämningen och få dagens datum på
utlämningskvittensen.
Varning på nyckelstämpel eller nyckelkopia
Möjlighet att sätta varningstexter på nyckelkopior som visas vid utlämning. I alla
versioner av KeyControl kan varningstexter sättas på nyckelstämplingen.
Ansvarig person på nycklar
Möjlighet att ange vem som auktoriserat en nyckelutlämning. Namnet sparas på nyckeln
och visas i Personhanteraren.
Behörigheter
Möjlighet att sätta en för nyckelinnehavet nödvändig behörighet på en person, t.ex. ESAintyg.
Utökad knippeutlämningsmeny
En samlingsmeny för ut/inlämning av nyckelknippor som kan användas för hela
utlämningen och även för att söka knippor och personer. Även en snabbfunktion som
använder streck eller QRkod.
E-postfunktion
Ger möjlighet att skicka påminnelser till nyckelinnehavare med epost.
Funktionen förutsätter att kunden har en eposttjänst som KeyControl kan samverka med.
SMSfunktion
Ger möjlighet att skicka kvittenser och påminnelser till nyckelinnehavare med SMS.
Funktionen förutsätter att kunden har en smstjänst som KeyControl kan samverka med.
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