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NYHET

ValueBox Control.

Intelligent förvaring.

KEYWIN6
Webbapplikationen KeyWin6 håller ordning
på varje enskild nyckel eller förvarings

Nya ValueBox Control innebär ökade möjligheter för personal, passagerar- och service

lucka. I webbapplikationen Keywin6 får

intensiva organisationer att förenkla administration och säkerhet kring känslig eller

ni full kontroll över ert system ner till

dyrbar utrustning och personliga tillhörigheter. Det nya och uppdaterade utseendet

användar eller nyckelnivå. Logga in på din

på innebär att det, trots bibehållet kompakt format, nu går att förvara större föremål

webbläsare oavsett vart du befnner dig och

så som väskor, laptops, projektorer eller kameror med samma höga säkerhet som

administrera ditt system via PC, surfplatta

företagets nycklar.

eller Smartphone för att reservera nycklar.
Möjligheten till hantering på distans ger

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

er chans att spara in värdefull tid för verk

administratören inte vara på plats för att lämna ut något. I stället går det att adminis

samheten och de som behöver tillgång till

trera ValueBox systemet från var som helst och från vilken dator eller tablet som helst

en nyckel eller förvaringslucka.

med hjälp av KeyWin6 administrationsverktyg. Högsta möjliga säkerhet, men med
oslagbar flexibilitet.
Se hela sortiment på
www.creone.se
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Behovsstyrd flexibilitet.
Stora luckor
Passar för hittegodsavdelningar på flygplatser
och tågstationer där kvarglömda väskor behöver
förvaras på ett säkert sätt.
Innermått: 310x350x360 mm (BxDxH).

Mellanstora luckor
Ofta lämpliga för företagets värdefulla
utrustning, mätinstrument, projektorer
och liknande.
Innermått: 310x350x175 mm (BxDxH).

Små luckor
Bra för förvaring av personliga
tillhörigheter som till exempel
plånböcker och mobiltelefoner.
Innermått: 310x350x75 mm (BxDxH).

Yttremått:
800x400x1730 mm (BxDxH).

Fakta och funktioner.
Användare

ValueBox

Administratörer

•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

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 programvara 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.

•
•
•
•
•

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.

Luckor
•

”Färggruppering” av luckor.

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

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.

