
 

 
 
 

CW KeyDesign – 
 
Generalens ersättare! 
 
 
 
Det nya programmet, CW KeyDesign, är modernt, lättanvänt och har det 
som Generalen har och mer. Det är helt utvecklat för att passa den 
svenska marknaden. 
 
CW KeyDesign lanseras nu av Kaba som ersättning för Generalen ute hos 
låssmederna. Leveranser planeras till sommaren! 
 
 
Nyheter i CW KeyDesign 

• Windowsprogram med allt vad det medför inkl windowsskrivare. 
• Webstöd för praktisk kommunikation och annan hantering inkl. Service/support. 
• Hanterar delningsuppgifter för bl.a. Alfa och Kaba med möjlighet till 

maskinkoppling. 
• Stöd för elektromekaniska system som Elolegic. 
• Utökat stöd för dörrar och låsrelaterad beslagning. 

 
Fortfarande viktigt 

• Leverantörsoberoende program 
• Bra kommunikation med ASSA och Kaba m.fl. 

 
 
 

CW KeyDesign och CW DoorDesign 
CW KeyDesign ingår i det större systemet CW DoorDesign som utgår från dörrar i 
hantering, där så passar, av beslagning och låsning av dörrar hos låssmeden: 
 

• Dörrförteckning med dörrlittra 
• Stöd för kostnadskalkyl efter erhållen dörrförteckning 
• Hantering av individuella dörrar med full beslagning i listor 
• Dito kopplat till ritningsunderlag (CAD) 
• Stöd för ROT; inventering och ny och ändrad beslagning. 
• Helt leverantörsoberoende avseende beslagning och låsning.  
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CW KeyDesign och CW DoorDesign  
 
     
Modernt stöd för dörrhantering. 
Du kan jobba som tidigare med cylindrar som också betyder dörrar osv eller så använder du det 
nya sättet att arbeta med dörrar, dörrars beslagning och dörrars låsning - mekanisk och  
elektromekanisk - eller passersystem. Med dörrschema med nycklar till mekaniska och 
elektromekaniska system och/eller kort får du kontroll. Det vanliga låsschemat genererar du sedan 
effektivt från dörrschemat eller ritar det med alla de rätta verktygen. 
 
Beslagning av dörrar 
CW KeyDesign kan enkelt uppgraderas till det kompletta CW DoorDesign dess kompletta 
funktionalitet. Då är det en fördel att programmen går att köra i lokala nät så att flera kollegor kan 
samarbeta. 
 
Ombyggnader 
Genom inventering av befintliga dörrar med beslagning och låsning som delvis behålls och 
kompletteras/byggs om får du samma grepp om ROT-jobben. 
 
Kalkyl vid offertförfrågan 
Arbetskrävande offertarbeten, som kanske leder till beställningar, kan effektiviseras och göras 
billigare genom kalkyl av arbete och material för dörrlittra och antal dörrar. Dessa uppgifter 
använder du sedan i det fortsatta arbetet om du får jobbet. 
 
Serviceerbjudande av dörrar  
När leveransen är klar så ger CW DoorDesign/KeyDesign stöd för eftermarknaden genom 
outsourcinguppdrag och annan service. 
 
Koppling till ritningar i Cadformat  
Underlättar arbetet för låssmeden som registrerar dörrar från ritning och ger perfekt stöd för 
kundens förvaltning antingen hos kunden med låssmedens stöd eller från låssmeden i ett större 
serviceåtagande. 
 
Svenskutvecklat för svenska låssmeder  
CW Door är utvecklat i Sverige av C/W CadWare som står för fortsatt utveckling, underhåll och 
service  
 
KeyControl för nyckeladministration mm 
CW DoorDesign/KeyDesign är integrerat med KeyControl, det ledande programmet för 
administration av nycklar. Det finns nu även en kompletterande modul CW DoorControl! 
Detta underlättar för en låssmed som säljer KeyControl till sina kunder för att hålla reda på nycklar 
mm eller använder en låssmedsvariant av Keycontrol och sköter detta åt kunderna!  
 
C/W CadWare kommer att fortsätta att integrera KeyControl med CW DoorDesign/KeyDesign till en 
naturlig enhet och sälja KeyControl via låssmederna. 
  
Kontakt 
Kontakta gärna Kaba eller CadWare för mer information om övergången från Generalen 
till CW KeyDesign. 
 
 

C/W CadWare AB 
 
Post och besöksadress: 
Gårdsvägen 7C, 169 70 SOLNA. Hemsida: www.cadware.se  
Tel. 08 5220 46 40  E-post: info@cadware.se 
 


