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Program CW KeyDesign 
 
Profil Modernt låsschemaprogram för låssmeder. 
 Windowsprogram med allt vad det medför inkl. Windowsskrivare. 
 Leverantörsoberoende.  
 Kommunikation med låsfabrikanterna. 
 Ersätter Generalen.  
 
 
Målgrupper Låssmeder.  
 Säkerhetskonsulter som projekterar anläggningar. 
 Förvaltare av fastigheter och anläggningar som vill hålla reda på sina 
 dörrmiljöer. 
 
 
Funktioner CW KeyDesign 
 
Schemakonstruktion. Funktioner för att konstruera och underhålla låssystem. 
  
Kommunikation  Rutiner för att skicka schema till tillverkare och ta emot delningsuppgifter. 
Delningar Hanterar f.n. delningsuppgifter för bl.a. Alfa och Kaba med möjlighet till 
  maskinkoppling.  
  
Dörrelaterat arbetssätt I CW KeyDesign kan man arbeta som i Generalen och på vanligt sätt rita en  

kryssbild. Till detta finns i KeyDesign nya funktioner att skapa dörrar i 
relation till cylindrarna. Låsrelaterad beslagning kan hanteras per dörr.  

 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. Här kan tex flera låshus presenteras och flera cylindrar per låshus. 
 Nytt är även dokumentation av elektromekaniska system som Elolegic. 
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CW KeyDesign 
 
 
 
Egenskaper Användarvänligt med litet utbildningsbehov. 
 
Programmoduler CW KeyDesign ingår som modul i CW DoorDesign. Programmet är också 

helt koordinerat med KeyControl, det ledande programmet för 
nyckeladministration, också det ett program från C/W CadWare. 

 
Koppling till Cad Alla moduler i CW KeyDesign fungerar utmärkt utan ritningskoppling.  
 Med CW DoorCAD får man dock ett ännu bättre stöd. Speciellt bra då  
 man registrerar dörrar från ritning för beslagning/låsning och senare som  
 stöd till förvaltningen av dörrarna. 
 
Marknadsföring Programmen marknadsförs av CW CadWare och vissa återförsäljare. 
 Kontakta  C/W CadWare för mer information. 
 
 För låssmeder som ska byta ut Generalen finns ett speciellt erbjudande  
 från Kaba.  
 
Service/ support CW KeyDesign stöds av en väl utbyggd service genom Serviceavtal. Det ger 

löpande nya uppgraderingar med förbättrade funktioner och rätt anpassning 
till operativsystem, nya låskoncept o. likn. Med Serviceavtal kan man 
kontakta C/W CadWare och få hjälp med alla frågor kring användningen av 
CW KeyDesign. 

  
 Nyhet! Med det nya kraftfulla programmet Netviewer kan C/W koppla upp kunden  
 via nätet och ge anpassad hjälp på ett helt säkert sätt.  
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CW KeyDesign och CW DoorDesign 
 

CW KeyDesign ingår i det större systemet CW DoorDesign som oftast utgår  
från dörrar för hantering av beslagning och låsning hos låssmeden: 
 
Viktigare funktioner i CW DoorDesign: 

  
• Dörrförteckning med dörrlittra. 
• Stöd för kostnadskalkyl efter att ha fått en dörrförteckning. 
• Hantering av individuella dörrar med full beslagning i listor 
• Dito kopplat till ritningsunderlag (CAD) 
• Stöd för ROT; inventering och ny/ändrad beslagning. 
• Helt leverantörsoberoende avseende beslagning och låsning.  
• CW KeyDesign kan uppgraderas till det kompletta CW DoorDesign. 

  


