CW KeyDoc
Princip:
- geografisk presentation
- arbetar mot väl fungerande
nyckelprogram

Positiva effekter:
- rationell
hantering
- säker överblick
och kontroll

Program

CW KeyDoc

Funktion

Redovisning på ritningsunderlag av dörrar med cylindrar och annan
beslagning.
Programmet arbetar tillsammans med KeyControl från Kaba Abax
det ledande programmet på marknaden för att administrera lås, cylindrar
och nycklar.

Målgrupp

Lokalhyresgäster, fastighetsförvaltare och andra med ansvar för lås,
cylindrar och nycklar och övrig passagekontroll.
Organisationer med omfattande låssystem har stor nytta av ritningskopplingen.
Speciellt intressant för säkerhetsavdelningar med ansvar för hela
passagekontrollen.

OBS

Kombinationen KeyControl och CW KeyDoc kan utökas med
CW ViewDoc för att hålla reda på ”alla andra system”.
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Arbetssätt

På grafiskt underlag såsom ritning, karta eller bild visas ett låssystem
via de beslagna dörrarna.
Dessa dörrar är sedan länkade på Internetliknande sätt till programmet
KeyControl som har väl utvecklade rutiner för tilldelning av cylindrar och
annan beslagning. I KeyControl finns fullt stöd för hela nyckelhanteringen
inklusive administration av utlämning av nycklar.
Klicka på KeyDoc symbolen vid respektive dörr för att visa info om
cylindrar , nycklar, personer med tillträde osv alternativt för att starta
KeyControl.
Från KeyControl kan man få utskrift på ritningar av cylinderbeteckning,
nycklar, benämning på dörren osv.

Egenskaper

Mycket användarvänligt. Litet utbildningsbehov. Lämpligt att planera och
projektera låssystem direkt på ritningsunderlag.
Kan kompletteras med möjligheterna att hålla reda på andra system
som larm, passagekontroll, brandskydd osv. som finns i CW ViewDoc.
Underlaget med ritningar och kartor kan var i form av cadfiler eller
inscannade rasterfiler. Befintliga ritningar i t.ex. Autocad kan nyttjas.

Programmoduler CW KeyDoc är utvecklat av C/W CadWare i samarbete med Kaba Abax
och större kunder. Det innefattar en cadmodul MicroStation eller
GeoOutlook.
CW KeyDoc samkörs med en ny version av KeyControl från Kaba Abax.

Marknadsföring

Kaba Abax och C/W CadWare samverkar i marknadsföringen av
CW KeyDoc.
För mer information kontakta något av företagen.
För möjligheterna att dokumentera fler system utöver passagesystem/lås
finns en utbyggnadsmodul från CW KeyDoc till CW ViewDoc.
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