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NYHET

Webbapplikationen KeyWin6 håller ord-

ning på varje enskild nyckel via IntelliPin 

nyckeltapp. I webbapplikationen Keywin6 

får ni full kontroll över ert system ner till 

användar- eller nyckelnivå. Logga in på 

din webbläsare oavsett vart du befinner 

dig och administrera ditt system via PC, 

surfplatta eller Smartphone för att reser-

vera nycklar. Möjligheten till hantering på 

distans ger er chans att spara in värdefull 

tid för verksamheten och de som behöver 

tillgång till en nyckel.

Ditt Keycontrol-system kan innehålla allt från ett fåtal, upp till flera tusen nycklar. I takt 

med att behovet växer kan du enkelt komplettera med flera lister och nyckelplatser i ditt 

nyckelskåp, eller med flera skåp i samma system. Para samman IntelliPin och nyckel, 

placera sedan i list på vägg eller i skåp. Varje enskild IntelliPin bär ett unikt ID, vilket gör 

att du direkt från Webbaplikationen KeyWin6 enkelt identifierar status för enskilda nycklar.

Nyckelskåpen är utrustade med display, enkel menyhantering och sökfunktion.  

Skåpen är utrustade med batteribackup, larm och 14 nyckelplatser på varje list.

KeyBox Keycontrol.
Intelligenta nyckelskåp.

Välj mellan 
låsta och olåsta 
nyckelplatser.



1 2 3

Modeller för Keycontrol.

Ökad kapacitet och fler funktioner.

9700 SC 
Maximalt 924 nyckelplatser,  

66 lister. En extra dörr i neder-

kant för värdesaksförvaring  

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.
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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.

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.

Nyckelskåp
• Sökfunktion i display
•  Information om vem som har nyckel
•  Servicemeny för konfiguration
•  Administrationskod med full behörighet
•  Automatisk eller fast IP-adress
•  Dörrlarm

•  Topp 10 mest frekvent använda 
nycklarna

•  Statistik kring totalt antal nycklar 
uttagna för stunden

•  Statistik kring antal nycklar och grupper 
totalt i systemet.

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 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

•  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.

Administratörer
• Anpassa administratörs rättigheter
•  Val av skåp som ska administreras
• Endast information om egna skåp
•  Aktiviteter registreras i logg.

Bokning
• Boka specifik nyckel
•  Begränsa åtkomst för övriga användare 

innan bokning.

Rapporter
• Daglig statistik om larm och 

nyckeluttag
•  Topp 10 mest frekventa användarna

Välj antalet nyckellister i ditt skåp


