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Program CW DoorDesign 
 
Huvudfunktion Stöd för alla skeden för hantering av dörrar, från specifikation med 

beslagning och låsning via mängdning och kalkylering, leverans och 
montage till förvaltning. 

 
 
Målgrupper Låssmeder som levererar och monterar beslagning och låsning  samt håller  
 reda på kunders dörrar.  
  
 Säkerhetskonsulter som projekterar anläggningar. 
  
 Förvaltare av fastigheter och anläggningar som vill hålla reda på sina 
 dörrmiljöer. 
 
 
Funktioner i CW DoorDesign  
 
Projektering  För projektering av dörrar med hjälp av dörrlittra och antal dörrar eller specifikation av 

individuella dörrar.   
  För ROT-jobb med inventering av befintliga dörrar som helt eller delvis förses med ny 

beslagning och låsning.   
  
Kalkyl Innfattar prissättning mm av offerter. Bygg dörrlittra med artiklar som har pris och  
 tidsåtgång kopplade, sätt antal och bearbeta resultatet med egna rabattsatser.   
 
 
Administration Stöd för genomförande av leverans och montage av dörrar.  
 Genom administrativa uppgifter om vem som levererar resp. monterar  
 vad, omfattning av garantiansvar, avvikelse från offererad omfattning  
 osv får låssmeden ett grepp om sitt projekt.  
 
Låsschema För planering av låsning av dörrar med låsschema som resultat.  
 
CW DoorControl För förvaltning av dörrar och med data från CW DoorDesign.  
 
 
Arbetssätt I CW DoorDesign presenteras dörrar med sina beslag och specifikationer 
 som individuella dörrar och/eller som dörrlittra där även antal per littra hanteras. 
 I en översiktlig lista visas flera dörrar samtidigt för god överblick. 
  
 Per markerad dörr visas ett antal flikar med speciell information om just den dörren. 
 Flera låshus kan presenteras och flera cylindrar per låshus. 
 Här finns även flikar för larm- och passerinstallationer i anslutning till dörren. 
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Egenskaper Användarvänligt med litet utbildningsbehov. 
 
Programmoduler CW DoorDesign är helt koordinerat med CW KeyControl, det ledande 

programmet för nyckeladministration, också det ett program från  
 C/W CadWare. 
 
Koppling till Cad Alla moduler i CW DoorDesign fungerar utmärkt utan cadkoppling.  
 Med CW DoorCad får man dock ett ännu bättre stöd. 
 
Service/support KeyDesign stöds av en väl utbyggd service genom Serviceavtal. Avtalet ger 

löpande nya uppgraderingar med förbättrade funktioner och anpassning till 
operativsystem mm. Med Serviceavtalet kan man kontakta C/W CadWare 
och få hjälp med alla frågor kring  användningen av DoorDesign. 

  
 Nyhet! Med det nya kraftfulla programmet Netviewer kan C/W koppla upp kunden  
 via nätet och ge anpassad hjälp på ett helt säkert sätt.  
 
Marknadsföring Programmen marknadsförs av CW CadWare och vissa återförsäljare. 
 Kontakta: C/W CadWare för mer information. 
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