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Absolut kontroll

Enkelt att använda

Total flexibilitet
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Räddningstjänst

Absolut kontroll

Med våra produkter får du absolut kontroll på dina nycklar och 

värdesaker. Beroende på dina behov och din budget kan du välja 

en enklare eller en mer avancerad lösning, allt från nyckel- och 

värdeskåp som löser basbehoven till avancerade system som 

övervakar varje enskild nyckel och användare. 

Total flexibilitet

En sak är säker: ditt företag kommer knappast att se likadant ut i 

framtiden som det gör idag . Därför är alla våra system flexibla, så 

att du enkelt kan anpassa din lösning när dina behov förändras. 

Börja med en lösning som passar dina nuvarande behov, och bygg 

till när ditt behov växer. Med våra lösningar är du framtidssäkrad, 

utan att investera i en onödigt stor eller kostsam lösning i förväg. 

Det är bra för din ekonomi både på lång och kort sikt.

Enkelt att använda

En viktig sak när det gäller förvaringssystem: enkel hantering 

sparar många bekymmer. Alla system ska hanteras av personal, 

och ju enklare hanteringen är, desto mindre är risken att misstag 

uppstår. För att inte tala om all tid som frigörs när dina anställda 

kan fokusera på annat. Vår intelligenta teknik håller automatiskt 

ordning och reda, och tack vare vår användarvänliga mjukvara är 

det lätt för administratören att behålla överblicken och kontrollen. 

Ordning och reda ska vara enkelt att uppnå, och det blir 

inte enklare. 

Vi har alltid ett förvaringssystem som passar. Tack vare vårt breda 

sortiment – och inte minst utbyggbarheten – levererar vi lösningar 

till kunder inom de flesta branscher. Vilken lösning passar dig?

Alla branscher vinner på intelligent förvaring.

Vi utvecklar intelligenta förvaringssystem. Det har vi gjort ända sedan starten 1979 och idag 

levererar vi lösningar till företag i 35 länder. Vi har tre nyckelord för våra förvaringslösningar; 

Kontroll, Flexibilitet och Användarvänlighet. Oavsett vilka behov du har så har vi en lösning som 

ger dig trygghet, ordning och reda – både i dag och i framtiden. 

Intelligent förvaring sedan 1979.
Våra nyckelord; Kontroll, Flexibilitet och Användarvänlighet.

Apotek Banker Bilhandlare Biluthyrning Butiker Energibolag Fastighets-
bolag

Polis Säkerhetsbolag Flygplats Äldreboende 
& hemtjänst

Hotell & 
Vandrarhem

Industrier & 
kontor 
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Hur stort kontrollbehov  
har du?

Control
KeyRack och KeyBox Keycontrol-serie identifierar 

och håller koll på alla nycklar. I varje nyckel-

knippa sitter en IntelliPin nyckeltapp som sätts i 

nyckellister på vägg eller i skåp. 

Nyckelhanteringen styrs sedan digitalt och 

du har alltid exakt kontroll på vem som har 

vilken nyckel. Nyckelskåpen administreras med 

mjukvaran KeyWin6 som registrerar och sparar 

samtliga händelser. 

A Access
Basic- och System-serien är två enklare serier 

i robust utförande som ger säker förvaring. 

Förvaringsystemen har ingen identifiering utan 

administreras lokalt via fackkvittenser. 

Samtliga förvaringssystem kan byggas ut med 

upp till 15 st Expansion-skåp i valfri kombina-

tion. Du kan alltså kontrollera 96 luckor i ett och 

samma system, via en och samma knappsats. 

System-serien kan även administreras med 

KeyWin Light.  

C 

9
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Vem var på banken efter tre? 

Vem gick in på kontoret 22.30 på fredagskvällen? 

Vem hade nyckeln till semesterhuset sist?

Vem körde poolbilen 10.30 i tisdags? 

Enkelt att använda

Vår intelligenta nyckeltapp är nyckeln till total kontroll på dina nycklar. Tack vare 

den kan du du se vem som har varje enskild nyckel och få överblick genom vårt 

mest intelligenta system för nyckelhantering.

Våra lösningar under control-serierna är för dig som verkligen gillar ordning och 

reda. Nycklarna är alltid skyddade och varje nyckel har sin egen identitet. Alla 

händelser loggas av systemet och ger administratören full kontroll. Du kan 

styra och ändra behörigheten för varje nyckel. Du bestämmer vem som ska ha 

tillgång till vilka nycklar och under vilka tider. Sedan lämnar du bara koden till 

den som ska använda nycklarna.

KeyWin6 öppnar dörren för fler smarta möjligheter som kan göra vardagen i ditt 

företag säkrare och mer effektiv.

Som användare loggar du in i systemet med 

din personliga kod. Listerna indikerar vilka 

nycklar du har tillgång till och du tar ut de 

nycklar du ska använda. Om en nyckel redan 

är uttagen får du information i displayen om 

vem som har nyckeln. Du kan få tillgång till 

alla nycklar på en och samma gång eller 

specifika nycklar som administratören 

aktiverat via Smart Mode-funktionen.

Kontroll på varje nyckel
Som administratör bestämmer du vem som 

har tillgång till vilken nyckel. En eller flera 

nycklar fästs ihop med den intelligenta 

IntelliPin nyckeltappen. Tappen sätts in i 

en nyckellist som indikerar om nyckeln är 

tillgänglig för användaren. 

Överskådlig och enkel administration
Snabbt och enkelt registrerar administratören 

användare, grupper och nycklar. Du kopplar 

ihop en användare med de nycklar eller 

grupper som hon eller han ska ha tillgång till. 

Alla händelser registreras och du söker enkelt 

fram vem som har haft vilken nyckel och när.

Gillar du ordning och reda?
Ger dig full kontroll. Enkelt att använda. Enkelt att administrera.



11

För små som stora verksamheter
Systemet är flexibelt och kan användas för 

att kontrollera upp till flera tusen nycklar. Du 

kan använda ett flertal skåp i samma system 

och på olika platser. Du kan administrera 

allting själv eller tillsammans med andra 

administratörer.

Bygg ett bättre nätverk
Du kan när som helst lägga till fler nyckel-

skåp eller nyckellister i systemet. Det är bara 

att ansluta skåpet till ert nätverk och syste-

met får automatiskt ett IP-nummer. KeyWin6 

hittar sedan det nya skåpet eller nyckel-

listerna automatiskt. Enkelt och smidigt.

Fler smarta möjligheter
Koppla in alkolås till ditt förvaringssystem. 

Förutom att knappa in sin personliga kod, 

måste användaren blåsa innan han eller 

hon kan komma åt nycklarna. En annan 

möjlighet är att använda kortläsare eller 

RFID-läsare istället för kod. På så sätt kan 

ni använda samma system som används 

i övrigt i företaget, och användarna kan 

använda sitt vanliga passerkort. 

Alltid uppgraderad
Med licensbaserade KeyWin6 säkerställer vi din 

möjlighet att enkelt uppgradera. Nya versioner i 

mjukvaran uppgraderas automatiskt. Vi informerar  

dig om nödvändiga hårdvaruuppdateringar för 

bibehållen funktionalitet. 
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KeyWin6 är en vidareutveckling av marknadens 

mest omfattande administrationsverktyg för säker 

nyckel- och värdesakshantering. Med högsta möjliga 

precision hanterar en eller flera administratörer  

nyckelskåp och nycklar oavsett var i världen de  

befinner sig.  

 

Du skapar enkelt access för enskilda användare  

eller grupper och kopplar till relevanta nycklar eller 

värdesaker. Med den automatiska registreringen  

har du alltid fullständig kontroll på vem som för 

närvarande använder vad. Den utvecklade sök-  

och filtreringsfunktionen förenklar ditt dagliga  

användande och skapar högre precision.

Smart och enkelt.

KeyWin6 består av flertal arbetsvyer. 
Alla anpassade för att förenkla din  
dagliga nyckelhantering.

KeyWin6 finns även för mobila 

applikationer. Med denna kan 

du både boka nycklar och 

se vem som för närvarande 

använder dem.

NÄSTA GENERATION

KEYWIN6
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KEYWIN6

Händelselogg

Ta del av alla händelser i loggen eller välj de delar du 

behöver. Med den intelligenta sökfunktion med urval och 

tidsram får du enkelt fram den information eller rapport  

du behöver.

Alla larm i loggen indikeras med tydlig rödmarkering och 

ger dig tydlig information om vad eller vem som utlöst 

larmet.

KeyWin är utformat för att kunna integreras fullt ut i existerande system 

och innebär i sig inte en ytterligare implementering. KeyWin integreras 

i stället i överordnade och existerande system så som passerkontroll, 

larmenheter, biluthyrningssystem, hotellsystem och så vidare.

Det finns två möjliga vägar för integration av KeyWin i överordnade system 

– Syncmotor eller API. Syncmmotor om din programvara stödjer XML, SQL, 

JSON och LDAP.  För API använder vi Swagger. Det är världens största 

ramverk för API-utveckling för Open API-specifikationen.

Administration

Med smart sökfunktion får du enkelt fullständig 

överblick. Hitta enkelt rätt användare eller nyckel. 

Markera en nyckel för att se vilka användare och 

grupper som är kopplade till specifik nyckel, eller 

markera användare eller grupp för att se vilka 

nycklar som kopplats till denna.

- mer kraftfullt i molnet.

Låt oss visa dig redan i dag, hur du på bästa möjliga sätt kan administrera dina nycklar.  

Vi erbjuder säker kontroll och trygg hantering oavsett om det gäller några få, eller tusentals nycklar.

Digital systematisering, kontroll och styrning.

NÄSTA GENERATION

NYHETSystemintegration
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Inställningar

Inställningar använder du för att installera ett nytt 

system och lägga till eller ta bort administratörer. 

I verktyget hanterar du också mer avancerade 

inställningar så som exempelvis att lägga till eller 

ta bort kortläsare, integrationer och mailavisering.

+ -

Vår KeyWin webhosting-tjänst för din nyckelad-

ministration är utvecklat i samarbete med Saab 

Combitech och tillhandahåller branchens högsta 

IT-säkerhet tillsammans med en sömlös och intuitiv 

funktionalitet. Dessutom uppdateras både web-

klient och skåpets mjukvara via vår hostingtjänst.

NYHETHosting

Med vårt KeyWin6 rapportsystem har du alltid 

full kontroll över dina nycklars rörelse. Bland 

annat får du listat antal nyckeluttag och larm 

under varje given period. Du kan enkelt se en 

lista över vilka de mest frekventa användarna 

av systemet är samt vilka nycklar som används 

mest frekvent. All denna statistik presenteras i 

grafer för varje dag som ger en tydlig förståelse 

hur systemet används.

NYHETRapport

Med KeyWin6 nyckelbokningssytem kan du enkelt 

förboka de nycklar du behöver vid ett givet tillfälle. 

Du kan alltid vara säker på att de finns tillgängliga 

när du behöver dem.

Bokning NYHET

Bosch Thermotechnik AB i Tranås är världens största värmepumpstillverkare! 
Även på en industri som Bosch Thermotechnik AB finns det en uppsjö av 
nycklar som behövs hantera. Allt från poolbilar, trucknycklar, diverse lokaler, 
maskiner och övriga fordon - allt detta behövs administreras.

Fredrik arvidsson på IVT - Bosch berätta mer på creone.se.
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Alltid i trygga händer

Flexibla system sparar pengar
Med KeyRack kan du bygga vidare på ditt 

förstaval och stegvis öka kapaciteten i 

takt med förändrade behov.

Du bestämmer vem som ska ha tillgång 

till en viss nyckel och har full kontroll på 

när den hämtas och lämnas tillbaka.

Det finns en lösning för alla
I vårt sortiment finns produkter som 

passar allt från en handfull nyckel-

knippor till flera hundra.

Para ihop dina nycklar med IntelliPin nyckeltapp och 

placera dem i KeyRack-systemets låsbara/ej låsbara 

nyckellister direkt på vägg eller i skåp. Enklare blir 

det inte att säkra överblick och total kontroll på 

nyckelbeståndet. Med KeyRack kan du bygga ut din 

intelligenta nyckelförvaring till så mycket som 66 

lister med 924 unika nyckelplatser per kontrollenhet. 

Maximal överblick direkt på vägg eller maximal trygg-

het monterat i säkerhetsskåp – du väljer själv.

Intelligenta nyckellister.

Monteras enkelt på vägg 
eller i säkerhetsskåp.
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En flexibel och lättinstallerad lösning 
för ditt säkerhetsskåp.

Säkerheten i första rummet.

8500 KR
Maximalt 98 nyckelplatser, 7 lister.  

Mått (hbd): 730x650x250 mm. 

Kontrollbox sitter utvändigt monterad 

enligt bild.  

Mått (hbd): 360x190x145 mm.

8600 KR
Maximalt 308 nyckelplatser, 22 lister. 

Mått (hbd): 1900x750x480 mm

8700 KR
Maximalt 616 nyckelplatser, 44 lister.

Mått (hbd): 1600x800x850 mm

 

Montera enkelt i säkerhetsklassat skåp. 
Bygg ut ditt system av nyckellister efter behov i klassade skåp och trygga samtidigt 

nycklarna mot stöld och brand. Enkel montering, enkel nyckelhantering och maximal 

överblick över varje enskild nyckel. Säkerhetsklassat enligt SSF3492.

Montera direkt på vägg
Med KeyRack nyckellist monterad direkt på 

väggen har du garanterad överblick och snabb 

access till varje unik nyckel. Du kombinerar fritt 

låsbara/ej låsbara lister och utökar enkelt  

systemet efter behov.
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Identifikation
KeyRack känner av och identifierar 

varje enskild nyckeltapp. En lysdiod på 

nyckellisten visar också vilken eller vilka 

nycklar som är tillgängliga med en viss 

användares rättigheter.

Intelligent nyckeltapp
Även om själva IntelliPin nyckeltapp inte har 

någon intelligens är det just genom varje 

tapps unika identitet som alla möjligheter 

öppnar sig. 

Låsbar/ej låsbar tapp
IntelliPin finns i två versioner. Ej låsbar tapp larmar omedelbart då nyckel 

avlägsnas utan att först ha auktoriserats via KeyWin6 programvara. Låsbar 

tapp går ett steg längre och låser fysiskt nyckel/tapp i listen. Båda versionerna 

garanterar säkerhet och överblick för hela ditt nyckelinnehav och man dessutom 

kombinera båda versioner i samma system.

Ordning och reda in i minsta detalj.

Välj mellan låsta 
och olåsta nyckelplatser 

för ökad säkerhet.

Ett komplett sortiment.
En utbyggbar, överblickbar och låsbar helhetslösning.

Bekväm styrning och överblick direkt från din dator
Programvaran KeyWin6 har kontroll på varje enskild nyckel via IntelliPin nyckeltapp.  

Para samman IntelliPin och nyckel, placera sedan i list på vägg eller i skåp. Var enskild 

Intellipin bär ett unikt ID, vilket gör att du direkt från KeyWin6 enkelt identifierar status för 

enskilda nycklar. Läs mer om KeyWin6 på sidorna 8-11. 

co
nt

ro
l
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Alltid i trygga händer

Det finns en lösning för alla

Flexibla system sparar pengar
Med KeyBox kan du bygga vidare på ditt 

förstaval och stegvis öka kapaciteten i 

takt med förändrade behov.

Du bestämmer vem som ska ha tillgång 

till en viss nyckel och har full kontroll på 

när den hämtas och lämnas tillbaka.

I vårt sortiment finns produkter som  

passar allt från en handfull nyckelknippor 

till flera hundra.

Den stora fördelen med våra nyckelhanteringssys-

tem stavas ”flexibilitet”. Du är nämligen aldrig fast-

låst med våra nyckelskåp utan kan anpassa förva-

ringsutrymmena när dina behov ändrar sig. Nyckeln 

till vår flexibilitet är skåp med expansionsmöjligheter 

och våra flexibla nyckellister. Det gör att du alltid har 

rätt lösning utan att behöva ta till i överkant eller i 

efterhand tvingas till kostsamma tillbyggen. 

Intelligenta nyckelskåp.

Finns i tre utföranden: Basic, 
System och den mest avancerade - 
Keycontrol.
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Välj antalet nyckellister i ditt skåp.

Kombinera låsta och olåsta nyckellister. 

Det är IntelliPin nyckeltapps unika identitet som öppnar alla möjligheter med serien Keycontrol. Det är 

nämligen genom nyckeltappen som systemet kan identifiera varje nyckel, var för sig. Du kan välja mellan 

låst och olåst nyckellist, eller kombinera i samma skåp. Tack vare vår patenterade teknik kan användaren 

alltid komma åt just de nycklar som han eller hon har behörighet till. 

Alltid rätt nyckel på rätt plats – för rätt användare.

Identifikation
Nyckellisten i skåpet känner av och identifierar 

varje enskild IntelliPin nyckeltapp. En lysdiod 

på listen visar också vilken eller vilka nycklar 

som är tillgängliga med en viss användares 

rättigheter.

Intelligent nyckeltapp
Även om själva IntelliPin nyckeltapp inte har 

någon intelligens är det just genom varje tapps 

unika identitet som alla möjligheter öppnar sig. 

Monteras i efterhand
Nya nyckellister kan enkelt monteras och 

kopplas in i systemet i efterhand. Välj mellan 

låst eller olåst list.

KeyWin6
Programvaran KeyWin6 gör det enkelt  

och överskådligt att programmera systemet.  

Läs mer om KeyWin6 på sidorna 10-15.

Plomberad nyckelring
Med tillbehöret plomberad nyckelring 

maximerar du säkerheten, samtidigt 

som användaren enkelt kan identifiera 

nyckelknipporna efter färg. När nyckelringen 

plomberats kan inga nycklar tas bort utan 

verktyg. Ringen är tillverkad av stålvajer och 

finns i olika färger.

Ordning och reda in i minsta detalj.

Välj mellan 
låsta och olåsta 
nyckelplatser.

1 
nyckellist

2 
nyckellister

3 
nyckellister
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Intelligenta nyckellister för 
skåp- och väggmontering. 
Med KeyRack kan du bygga ut din 

intelligenta nyckelförvaring till så 

mycket som 66 lister med 924 unika 

nyckelplatser per kontrollenhet. 

Maximal överblick direkt på vägg 

eller maximal trygghet monterat i 

säkerhetsskåp – du väljer själv.  

Läs mer på sidorna 15-19.

co
nt

ro
l
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Flexibelt och tryggt.

Ditt Keycontrol-system kan innehålla allt från ett fåtal nycklar upp 

till flera tusen nycklar. I takt med att behovet växer kan du lätt 

komplettera med fler nyckellister och nyckelplatser i ditt skåp, eller 

med flera skåp i samma system. Nyckelskåpen har en display  

med enkel menyhantering och sökfunktion. Skåpen är utrustade 

med batteribackup, larm och 14 nyckelplatser på varje list.

Kontrollera upp till 924 nyckelplatser i ett skåp. 

9700 SC 
Maximalt 924 nyckelplatser, 

66 lister. En extra dörr  

i nederkant för värdesaks-

förvaring som t.ex. teknisk 

apparatur.

 

9400 SC
Maximalt 42 nyckelplatser, 3 lister. 

9500 SC
Maximalt 84 nyckelplatser, 6 lister. 

9600 SC
Maximalt 224 

nyckelplatser, 

16 lister.

9500 EC
Maximalt 84 nyckelplatser, 6 lister.

924
nyckelplatser
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Ökad kapacitet och fler funktioner.

KeyWin6 använder SQL Server via TCP och kör även SQL Server Browser. 

I Keycontrol nyckelskåp sitter Linux embedded.

Användare
• Vald eller slumpad PIN-kod

•  Inloggning via PIN-kod eller kortläsare

•  Möjlighet att ändra kod vid skåpet

•  Inaktivering av användare

•  Giltlighetstid för användare

•  Individuell språkinställning

•  Begränsa antal nyckeluttag

•  Användartyp (tvåfaktorsautentisering)

•  Utökad sökfunktion.

Administratörer
• Anpassa administratörs rättigheter

•  Val av skåp som ska administreras

• Endast information om egna skåp

•  Aktiviteter registreras i logg.Händelselogg
• Logg från PC och skåp

•  Val av vad som visas i logg

•  Intelligent sökfunktion

•  Sortera på datum eller händelser

•  Tydliga larmindikationer

•  Rapporter via PDF

•  Larm vidabefodrat till E-mail.

Nycklar 
• Tidsbegränsning

•  Sökbart dolt nyckel-ID

•  ”Färggruppering” av nycklar

• Grafisk nyckelöversikt

•  En nyckel i ett eller fler skåp

•  Fri eller fast nyckelposition.

Inställningar
• Skåpsöversikt

•  Administrationsöversikt

•  Importera användare via CSV  

eller XML

•  Exportera användare eller  

nycklar till PDF

•  Antal tecken för koder

•  Lägg till / ta bort kortläsare

•  Produktinformation

•  E-mail inställningar för 

larmhändelser

•  Val av språkNyckelskåp
• Sökfunktion i display

•  Information om vem som har nyckel

•  Servicemeny för konfiguration

•  Administrationskod med full 

behörighet

•  Automatisk eller fast IP-adress

•  Dörrlarm

•  Nyckellarm

•  Inbrottslarm

•  Smart-mode

•  Anslutning för extern läsare

•  Anslutning för externt larm.

Grupper
• Grupper för användare, nycklar och 

luckor

•  Tidkanaler

•  Enkel administration via grupper

•  Bra översikt via grupper.

Plattformen i produkterna heter SimCom och är en microprocessorhybrid som är utvecklad av SAAB-ägda 

Combitech. SimCom använder det öppna systemet Linux embedded, vilket ger obegränsade möjligheter. 

Tack vare samarbete i en mängd branscher (försvar, fartyg, trafiksäkerhet, industri) säkrar Combitech att 

både hård- och mjukvara utvecklas optimalt tillsammans. Genom samarbetet med Combitech och platt-

formen SimCom säkerställer vi att produkterna alltid innehar den senaste teknologin och att våra kunder 

kan vara trygga med våra produkter i många år framöver.

Plattform

Läs mer om specifika 
funktioner på creone.se
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Rapporter
• Daglig statistik om larm och 

nyckeluttag

•  Topp 10 mest frekventa 

användarna

•  Topp 10 mest frekvent använda 

nycklarna

•  Statistik kring totalt antal nycklar 

uttagna för stunden

•  Statistik kring antal nycklar och 

grupper totalt i systemet.

Bokning
• Boka specifik nyckel

•  Begränsa åtkomst för övriga 

användare innan bokning.
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Basic och System är två serier i lite enklare utfö-

rande. De är lika pålitliga, robusta och säkra som 

våra mer avancerade lösningar, och är ett bra val 

för dig som inte kräver nyckelidentifiering och  

klarar dig med administration på plats med  

separata fack och kvittenser. 

Smarta lösningar  
för enklare behov.

Basic- & System-serien.

Alltid i trygga händer

Välj modell efter behov.

Flexibla system sparar pengar
Börja med förvaring för ett fåtal nycklar 

eller fack och bygg sedan ut i takt med 

att behovet ökar. Basic och System kan 

byggas ut med upp till 96 luckor kopplat 

till ett huvudskåp.

Basic och System ger dig pålitlig kontroll 

över dina nycklar. Alla nyckelskåp har 

kodlås och du kan enkelt bestämma vem 

som ska ha tillgång till vilket skåp eller 

ett specifikt fack. 

Basic och System finns i olika modeller 

och storlekar för alla typer av behov.  

Du kan välja små eller stora skåp till  

att börja med.
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Expansion är en serie utbyggnadsskåp som kan kombineras med de olika 

serierna allt efter behov av nyckelplatser eller förvaringsfack. Ett huvudskåp  

i Basic- eller System-serien kan byggas ut med upp till 15 utbyggnadsskåp 

som alla styrs via knappsatsen på huvudskåpet.  

När dina behov förändras. 
Därför växer Expansion med uppgiften. 
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Volvo bil i Tranås hanterar dagligen nycklar till nya bilar, begagnade bilar och till bilar 
som är på service. Totalt handlar det om ca 200 nycklar. Genom att välja nyckelskåpet 
Keybox har man hittat ett tryggt och säkert sätt att hantera sina och kundernas nycklar.

Niklas Johansson på Volvo bil berättar mer på creone.se.
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Basic (B) 

Basic (B) och System (S) är våra enklare serier, som ändå erbjuder total trygghet och räcker 

långt för många kunder. Basic har lite enklare utförande medan System har display och erbjuder 

fler funktioner. Både Basic och System kan byggas ut med utbyggnads serien Expansion. 

Lokalt system för enklare behov.
Tastatur, displayenhet, och PC-applikation. 

Basic bygger på enkelhet och trygghet. Nyckelskåpen är försedda 

med knappsats för kodinmatning och programmering. En grön 

diod ovanför knappsatsen indikerar att skåpet är aktivt och blinkar 

med tätare intervall i serviceläge. Skåpen finns i olika modeller 

med 18, 32 och 216 nyckelkrokar alternativt med 6 mindre fack. 

Samtliga skåp kan byggas ut med serien Expansion med upp till 

15 skåp i valfri kombination. Det gör att det kan finnas 96 luckor  

i ett och samma system, styrda via en och samma knappsats.
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System (S) 

System är en lite mer intelligent och flexibel serie nyckelskåp där 

knappsatsen kompletteras med display för bra överblick och enkel 

programmering. Skåpen hanterar upp till 500 användare (koder 

med 1-8 tecken) och lagrar upp till 3 600 händelser. System kan 

administreras via KeyWin Light. Skåpen finns i olika modeller 

med 18, 32 eller 216 nyckelkrokar alternativt med 6 mindre fack. 

Samtliga skåp kan byggas ut med serien Expansion med upp till 

15 skåp i valfri kombination. Det gör att det kan finnas 96 luckor  

i ett och samma system, styrda via en och samma knappsats.

Programvaran KeyWin Light ger bättre överblick för System-serien. 

Du kan kontrollera och styra systemet genom att plugga in ett 

USB-minne i skåpet med en servicekod. Även händelseloggen  

laddas till USB-minnet som du sedan kan hantera i datorn. 

Du kan enkelt lägga till, ta bort eller redigera koder och användare 

samt söka information i händelseloggen och sedan ladda upp dem 

i skåpet igen via USB-minnet.

 

KeyWin Light

ac
ce

ss



32

Modeller för Basic, System och Expansion.

9002 B
Basic-serien med 2 dörrar och 18 nyck-
elkrokar (9 nyckelkrokar i vardera dörr). 
Yttermått: 350x280x93 mm
Vikt: 5,3 kg

9006 B
Basic-serien med 6 mindre fack. 
Yttermått: 350x280x93 mm
Innermått: 145x40x60 mm
Vikt: 5,3 kg

9006 B Stainless
Rostfritt nyckelskåp i Basic-serien 
med 6 mindre fack.
Yttermått: 350x280x93 mm
Innermått: 145x40x60 mm
Vikt: 5,3 kg

9500 B
Basic-serien med 1 dörr och 216 
nyckelkrokar.
Yttermått: 746x730x140 mm
Vikt: 27 kg

9001 S
System-serien med 1 dörr och 
32 nyckelkrokar.
Yttermått: 350x280x93 mm
Vikt: 6,0 kg

9002 S
System-serien med 2 dörrar och 18 nyckelk-
rokar (9 nyckelkrokar i vardera dörr).
Yttermått: 350x280x93 mm
Vikt: 6,0 kg

9006 S
System-serien med 6 mindre fack. 
Yttermått: 350x280x93 mm
Innermått: 145x40x60 mm
Vikt: 6,0 kg

9006 S Stainless
Rostfritt nyckelskåp i System-serien 
med 6 mindre fack.
Yttermått: 350x280x93 mm
Innermått: 145x40x60 mm
Vikt: 6,0 kg

9500 S
System-serien med 1 dörr och 
216 nyckelkrokar.
Yttermått: 746x730x140 mm
Vikt: 28 kg

9001 E
Utbyggnadsskåp med 1 dörr och 
32 nyckelkrokar.
Yttermått: 350x280x93 mm
Vikt: 4,3 kg

9002 E
Utbyggnadsskåp med 2 dörrar och 
18 nyckelkrokar (9 nyckelkrokar i 
vardera dörr).
Yttermått: 350x280x93 mm
Vikt: 4,3 kg

9006 E
Utbyggnadsskåp i 6 mindre fack.
Yttermått: 350x280x93 mm
Innermått: 145x40x60 mm
Vikt: 4,3 kg

9006 E Stainless
Rostfritt utbyggnadsskåp med 6 
mindre fack.
Yttermått: 350x280x93 mm
Innermått: 145x40x60 mm
Vikt: 4,3 kg

9500 E
Utbyggnadsskåp med 1 dörr och 
216 nyckelkrokar.
Yttermått: 746x730x140 mm
Vikt: 27 kg

9001 B
Basic-serien med 1 dörr och 
32 nyckelkrokar. 
Yttermått: 350x280x93 mm
Vikt: 5,3 kg
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Fakta och funktioner.

Basic
• Knappsats för kodinmatning och 

programmering

• 500 unika koder per skåp

• Kan byggas ut med upp till  

15 skåp ur Expansion-serien

System
• Display med enkel menyhantering 

och programmering

• Hanterar upp till 500 användare 

(kod med 1-8 tecken) och lagrar 

upp till 3 600 händelser

• Inställningar av giltighetstid  

per kod

• Inställning av antal gånger  

kod är giltig

• En kod till en eller flera luckor.

• Minne för koder och logg

• Datum och tid i display

• Tidzoner

• Dubbelkod

Expansion
• Kan kopplas till B- eller S-seriens 

huvudskåp i valfri kombination

• Kan styras direkt med extern 

kortläsare

Tillbehör (E)
• Larmkontakter

• Fasadmonteringssats.

Tillbehör (B)
• Batteribackup

• Fasadmonteringssats.

Tillbehör (S)
• Batteribackup

• Larmkontakter

• KeyWin Light

• Fasadmonteringssats.

• Spärrfunktion

• Logg av händelser i display

• Tydlig servicemeny

• Kan byggas ut med upp till  

15 skåp ur Expansion-serien

• Kan administreras med KeyWin 

Light PC-program

• Kan anslutas till externt larm

• Kan anslutas till extern kortläsare

• Val av språk

• Enkel anslutning (230V)

• Stål 1,5 mm

• Pulverlack.

• Lås, elektromagnet 12V

• Pulverlack

• Stål 1,5 mm.

• Enkel anslutning (230V)

• Stål 1,5 mm

• Pulverlack.

Läs mer om specifika 
funktioner på creone.se
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ValueBox Control med  
extra säkerhet 
Har du alltid fullständig kontroll över ditt 

företags viktiga och värdefulla saker? Kan din 

personal lägga ifrån sig sina viktiga ägodelar 

på ett säkert sätt under arbetsdagen? Med 

nya avancerade ValueBox Control kan alla ha 

full kontroll över dem.

Webbaserad kontroll  
från överallt 
Känn alltid fullständig trygghet när du förvarar 

ägodelar eller värdefull utrustning. Med ValueBox 

Control, ansluten till KeyWin6 webbbaserat 

administrationssystem har rätt person alltid 

säker förvaring av sina tillhörigheter, med hjälp  

av en laptop eller tablet.

Enkel administration 
ValueBox är lika enkelt att använda som 

att administrera. Som användare får du en 

kod som du matar in när du ska hämta eller 

lämna dina värdesaker. Koden kan gälla för en 

eller flera luckor, anpassat efter dina behov.

Nya ValueBox Control innebär ökade möjligheter 

för personal, passagerar- och serviceintensiva 

organisationer att förenkla administration och 

säkerhet kring känslig eller dyrbar utrustning och 

personliga tillhörigheter. 

ValueBox för värde-
saker, administration 
och full kontroll. 

ValueBox Control
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Control (C) 

Säkrade värdesaker
Med vår senaste version av den mångfacetterade säkerhetslösningen 

KeyWin6 har du alltid fullständig kontroll på vem som använder vad i din 

organisation. Förvaringslösningen ValueBox skapar säker förvaring av 

såväl små värdesaker som dyrbar utrustning.

Superflexibel webbaserad administration
När någon behöver kvittera ut utrustning inför ett möte eller en konferens, 

behöver administratören inte vara på plats för att lämna ut något. I stället 

går det att administrera ValueBox systemet från var som helst och från 

vilken dator eller tablet som helst med hjälp av KeyWin6 administrations-

verktyg. Högsta möjliga säkerhet, men med oslagbar flexibilitet.
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ValueBox används för förvaring av upphittade värdesaker som 

plånböcker, armbandsur, datorer och väskor på flygplatser, 

tågstationer och universitet.

Säker förvaring av upphittat gods 

ValueBox används inom försvaret, där besökare måste lämna ifrån sig 

personliga tillhörigheter som telefon, tablets, kameror och annat, som 

inte får tas med in i högsäkerhetsområden.

Säker förvaring i känsliga miljöer 

Mobiler och värdesaker med stort antal olika användare kan förvaras 

säkert och enkelt administreras med ValueBox i KeyWin6 systemet.

Säker förvaring inom hemtjänsten 

Läs mer om specifika 
funktioner på creone.se
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lHög säkerhet för värdefulla föremål.

Det nya och uppdaterade utseendet på ValueBox innebär att det, trots bibehållet kompakt format, nu går att förvara 

större föremål så som väskor, laptops, projektorer eller kameror med samma höga säkerhet som företagets nycklar. 
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Passar för hittegodsavdelningar 

på flygplatser och tågstationer 

där kvarglömda väskor behöver 

förvaras på ett säkert sätt.

Bra för förvaring av personliga 

tillhörigheter som till exempel 

plånböcker och mobiltelefoner.

Ofta lämpliga för företagets 

värdefulla utrustning, mät-

instrument, projektorer och 

liknande.

Stora luckor

Små luckor

Mellanstora luckor

Behovsstyrd flexibilitet. 
Utrymme med olika kapacitet.

Med nya ValueBox Control och webbaserad administration kan du koppla upp ett stort 

antal förvaringsboxar i olika storlekar. Det skapar möjligheter för ett kompakt, säkert och 

yteffektivt förvaringssystem som är helt verksamhetsanpassat.
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Fakta och funktioner.

Användare
• Vald eller slumpad PIN-kod

•  Inloggning via PIN-kod eller 

kortläsare

•  Möjlighet att ändra kod vid skåpet

•  Inaktivering av användare

•  Giltlighetstid för användare

•  Individuell språkinställning

•  Användartyp 

(tvåfaktorsautentisering)

•  Utökad sökfunktion.

Händelselogg
• Logg från PC och skåp

•  Val av vad som visas i logg

•  Intelligent sökfunktion

•  Sortera på datum eller händelser

•  Tydliga larmindikationer

•  Rapporter och PDF

•  Larm vidabefodrat till E-mail.

ValueBox
• Sökfunktion i display

•  Servicemeny för konfiguration

•  Administrationskod med full 

behörighet

•  Automatisk eller fast IP-adress

•  Dörrlarm

•  Inbrottslarm

•  Anslutning för extern läsare

•  Anslutning för externt larm.

Grupper
• Grupper för användare, nycklar 

och luckor

•  Tidkanaler

•  Enkel administration via grupper

•  Bra översikt via grupper.

Administratörer
• Anpassa administratörs 

rättigheter

•  Val av skåp som ska 

administreras

• Endast information om egna skåp

•  Aktiviteter registreras i logg.

co
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Luckor
•  ”Färggruppering” av luckor.

Inställningar
• Skåpsöversikt

•  Administrationsöversikt

•  Importera användare via CSV  

eller XML

•  Exportera användare eller  

nycklar till PDF

•  Antal tecken för koder

•  Lägg till / ta bort kortläsare

•  Produktinformation

•  E-mail inställningar för 

larmhändelser

•  Val av språk.

Läs mer om specifika 
funktioner på creone.se
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Kontroll på värdesakerna.

Alltid i trygga händer

Enkelt att använda

Flexibla system sparar pengar
Alla ValueBox är flexibla och kan enkelt 

anpassas efter dina behov. Börja med 

förvaring för ett fåtal fack och bygg sedan 

ut i takt med att behovet ökar. Basic och 

System kan byggas ut upp till 96 luckor 

kopplat till ett huvudskåp.

Med våra ValueBox får du total kontroll 

på det som är viktigt, oavsett om det är 

värdesaker, utrustning eller läkemedel. 

ValueBox är lika enkelt att använda som 

att administrera. Som användare får du 

en kod som du matar in när du ska hämta 

eller lämna dina värdesaker. Koden kan 

gälla för en eller flera luckor, anpassat 

efter dina behov.

Viktiga och värdefulla saker finns i de flesta företag 

och organisationer. Oavsett om det rör sig om 

personliga ägodelar som behöver förvaras under 

arbetsdagen eller utrustning som krävs i det dagliga 

arbetet ger ValueBox dig trygghet och kontroll. 

ValueBox Basic & System
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Shop Police O�ce Mining 
Companies

Update Lock | UnlockPharmaceuticals

Shop Police O�ce Mining 
Companies

Update Lock | UnlockPharmaceuticals

Shop Police O�ce Mining 
Companies

Update Lock | UnlockPharmaceuticals

Shop Police O�ce Mining 
Companies

Update Lock | UnlockPharmaceuticals

Shop Police O�ce Mining 
Companies

Update Lock | UnlockPharmaceuticals

Viktiga saker kräver trygga system.
Många företag och organisationer har värdesaker eller föremål som kräver noggrann kontroll. Med ValueBox får du 

möjlighet att förvara dessa i enskilda fack och kan bestämma vem i personalen som har tillgång till olika fack.  

Här är några exempel på värdesaker som behöver trygg förvaring.

Värdeskåp är en trygg lösning för att förvara receptbelagda läkemedel, 

och apotek kan även lägga läkemedel till kunder som kan komma in 

och hämta ut läkemedlen själva med en PIN-kod. 

Läkemedel 

Anställda i butiker behöver ofta en trygg lösning för att förvara sina 

värdeföremål under arbetsdagen. Med ValueBox får de ett personligt 

fack där de kan låsa in sina föremål – enkelt och pålitligt.

Mobiltelefon/handväska 

Kontorspersonal kan få ett eget personligt fack för att förvara 

värdesaker under arbetsdagen. Dessutom har många kontor behov 

av säker förvaring av dokument och värdefulla arbetsredskap som 

mobiltelefoner eller GPS-skärmar.

Kontor (pärmar, dokument, GPS:er) 

Många gruvor förvarar gaslarm som kräver säker förvaring. Med 

ValueBox kan personalen ta med sig ett gaslarm ner till arbetspasset, 

och sedan lämna det i tryggt förvar efter att passet är slut. 

Gruvbolag (gaslarm)

Många av polisens viktigaste arbetsredskap måste förvaras under 

strikta säkerhetsföreskrifter. Därför använder de sig dagligen av våra 

värdeskåp, som ger dem precis kontroll över allt från radio till vapen.

Teknisk apparatur 

Läs mer om specifika 
funktioner på creone.se
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Hur detaljerad information vill du ha? 
Tastatur, displayenhet, och PC-applikation. 

ValueBox värdeskåp ger dig och din personal enkel och säker 

förvaring av värdesaker och viktiga arbetsredskap. Alla värdeskåp 

finns med 2, 3, 4, 5 eller 6 luckor och du kan välja mellan 

serierna Basic (B) eller System (S). Basic ger dig en enkel och 

tillförlitlig lösning medan System ger dig fler möjligheter och mer 

kontroll. Vår utbyggnadsserie Expansion (E) passar givetvis till 

både Basic och System så att du enkelt kan bygga ut när 

du behöver. 

Basic (B) 

Basic-serien bygger på enkelhet och trygghet. Alla skåp är 

försedda med knappsats för kodinmatning och programmering. 

Den gröna dioden ovanför knappsatsen indikerar att skåpet är 

aktivt och blinkar även med tätare intervall när skåpet 

är i serviceläge.  

Basic finns i olika modeller från 2 till 6 fack. Samtliga skåp kan 

byggas ut med utbyggnadsserien Expansion med upp till 15 skåp 

i valfri kombination. Du kan alltså få upp till 96 luckor i ett och 

samma system, som styrs via huvudskåpets knappsats.
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Hur detaljerad information vill du ha? 

System (S) 

System-serien är en flexibel och smart lösning som erbjuder ännu 

mer kontroll på värdesakerna. Knappsatsen kompletteras med 

display för bra överblick och enkel programmering. 

Skåpen hanterar ända upp till 500 användare (kod med 1-8 tecken) 

och lagrar upp till 3 600 händelser. Precis som med våra mer 

avancerade nyckelhanteringssystem kan du administrera  

System med vår smarta mjukvara KeyWin Light.

Även System finns i olika modeller från 2 till 6 fack. Samtliga  

skåp kan byggas ut med utbyggnadsserien Expansion med upp  

till 15 skåp i valfri kombination. Du kan alltså få upp till 96 luckor  

i ett och samma system, som styrs via huvudskåpets knappsats.

Programvaran KeyWin Light är ett enkelt och överskådligt styrsys-

tem för våra nyckel- och värdeskåp. Genom att plugga in ett USB-

minne med en speciell servicekod laddar du över händelseloggen 

och annan information från skåpet till datorn. 

Det är enkelt att lägga till, ta bort eller redigera koder och använ-

dare. Du kan även söka specifika händelser i loggen. 

KeyWin Light
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Expansion-serien är en serie med utbyggnadsskåp som kan kombineras  

med de olika serierna allt efter behov av förvaringsfack. Ett huvudskåp  

i Basic- eller System-serien kan byggas ut med upp till 15 utbyggnadsskåp. 

Utbyggnadsskåpen styrs via knappsatsen på huvudskåpet.

När dina behov förändras. 
Enkel utbyggnad med upp till 15 extra skåp.
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Man förväntar sig inte att en modebutik som Gina Tricot har behov av 
produkter som ValueBox. Då man har många anställda är man i stort behov  
av att förvara deras värdesaker på ett säkert sätt under deras arbete. 

Fredrik Eriksson, Gina Tricot berättar mer på creone.se.
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Modeller för Basic, System och Expansion.

Värdeskåp med 2 förvaringsfack. 

7002 B
Innermått:  
1 lucka: 260x400x255 mm

7002 S
Innermått:  
1 lucka: 260x400x255 mm

7002 E
Innermått:  

1 lucka: 260x400x255 mm

7003 B
Innermått:  
1 lucka: 260x400x255 mm
2 luckor: 260x200x255 mm

Värdeskåp med 3 förvaringsfack. 

7003 S
Innermått:  
1 lucka: 260x400x255 mm
2 luckor: 260x200x255 mm

7003 E
Innermått:  
1 lucka: 260x400x255 mm
2 luckor: 260x200x255 mm

7004 B
Innermått:  
2 luckor: 260x200x255 mm

Värdeskåp med 4 förvaringsfack. 

7004 S
Innermått:  
2 luckor: 260x200x255 mm

7004 E
Innermått:  
2 luckor: 260x200x255 mm

Värdeskåp med 5 förvaringsfack. 

7005 B
Innermått:  

2 luckor: 260x200x255 mm

3 luckor: 260x125x255 mm

7005 S
Innermått:  

2 luckor: 260x200x255 mm
3 luckor: 260x125x255 mm

7005 E
Innermått:  

2 luckor: 260x200x255 mm
3 luckor: 260x125x255 mm

Värdeskåp med 6 förvaringsfack. 

7006 B
Innermått:  
3 luckor: 260x125x255 mm

7006 S
Innermått:  
3 luckor: 260x125x255 mm

7006 E
Innermått:  
3 luckor: 260x125x255 mm

Systemen kan innehålla allt från ett fåtal fack upp till 96 luckor  

i samma system. I takt med att behovet växer kan du lätt  

komplettera med flera skåp i samma system. 

Upp till 15 skåp kan användas i samma system.

Yttermått:  745x460x270 mm 

Vikt: 20 kg

Matcha och anpassa enkelt efter ditt användande. 
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Fakta och funktioner.

Basic
• Knappsats för kodinmatning och 

programmering

• 500 unika koder per skåp

• Kan byggas ut med upp till 15 skåp 

ur Expansion-serien

System
• Display med enkel menyhantering 

och programmering

• Hanterar upp till 500 användare 

(kod med 1-8 tecken) och lagrar  

 upp till 3 600 händelser

• Inställningar av giltighetstid  

per kod

• Inställning av antal gånger  

kod är giltig

• En kod till en eller flera luckor

• Minne för koder och logg

• Datum och tid i display

• Tidzoner

• Dubbelkod

Expansion
• Kan kopplas till B- eller S-seriens 

huvudskåp i valfri kombination

• Kan styras direkt med extern 

kortläsare

Tillbehör (E)
• Larmkontakter.

Tillbehör (B)
• Batteribackup.

Tillbehör (S)
• Batteribackup

• Larmkontakter

• KeyWin Light.

• Spärrfunktion

• Logg av händelser i display

• Tydlig servicemeny

• Kan byggas ut med upp till 15 

skåp ur Expansion-serien

• Kan administreras med KeyWin 

Light PC-program

• Kan anslutas till externt larm

• Kan anslutas till extern kortläsare

• Val av språk

• Enkel anslutning (230V)

• Stål 1,5 mm

• Pulverlack.

• Lås, elektromagnet 12V

• Pulverlack

• Stål 1,5 mm.

• Enkel anslutning (230V)

• Stål 1,5 mm

• Pulverlack.

Läs mer om specifika 
funktioner på creone.se
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Kontakt 

Vill du veta mer är du välkommen att höra av dig 

till oss eller till någon av våra återförsäljare. Mer 

information och kontaktinformation till närmaste 

återförsäljare hittar du på www.creone.se.

Creone AB

Tel: 0140 38 61 80

Fax: 0140 38 61 89

E-post: mailbox@creone.com

Besöksadress: Malmgatan 8, 573 38 Tranås

Postadress: Box 148, S-573 22 Tranås

Återförsäljare


