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Intelligenta nyckellister.

NYHET!

Control

Välj låsbar/ej låsbar lösning.
Monteras enkelt på vägg 
eller i säkerhetsskåp.



Para dina nycklar med IntelliPin nyckeltapp och placera dem i KeyRack-systemets låsbara/ej låsbara 

nyckellister direkt på vägg eller i skåp. Enklare blir det inte att säkra överblick och total kontroll på 

nyckelbeståndet. Med KeyRack kan du bygga ut din intelligenta nyckelförvaring till max 66 lister 

med 924 unika nyckelplatser. Maximal överblick direkt på vägg eller maximal trygghet monterat i 

säkerhetsskåp – du väljer själv.

Intelligenta nyckellister för skåp- och väggmontering



KeyRack-systemet ger dig flexibilitet, säkerhet och 
snabb access. Förvara nycklarna direkt inom synhåll 
eller dolt i säkerhetsskåp. Bygg ut list för list efter behov.



En flexibel och lättinstallerad lösning 
för ditt säkerhetsskåp.

Montera enkelt i klassat skåp.

Bygg ut ditt system av nyckellister efter 

behov i klassade skåp och trygga 

samtidigt nycklarna mot stöld och brand.

Enkel montering, enkel nyckelhantering och 

maximal överblick över varje enskild nyckel.

Montera direkt på vägg

Med KeyRack nyckellist monterad direkt på väggen har du garanterad 

överblick och snabb access till varje unik nyckel. Du kombinerar fritt 

låsbara/ej låsbara lister och utökar enkelt systemet efter behov. 

Säkerheten i första rummet.
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Identifikation
KeyRack känner av och identifierar 

varje enskild nyckeltapp. En ljusdiod på 

nyckellisten visar också vilken eller vilka 

nycklar som är tillgängliga med en viss 

användares rättigheter.

Intelligent nyckeltapp
Även om själva IntelliPin nyckeltapp inte har 

någon intelligens är det just genom varje 

tapps unika identitet som alla möjligheter 

öppnar sig. 

Låsbar/ej låsbar tapp
IntelliPin finns i två versioner. Ej låsbar tapp larmar omdelbart då nyckel 

avlägsnas utan att först ha auktoriserats via KeyWin programvara. Låsbar 

tapp går ett steg längre och låser fysisikt nyckel/tapp i listen. Bägge 

versionerna garanterar säkerhet och överblick för hela ditt nyckelinnehav. 

Ordning och reda in i minsta detalj

Bekväm styrning och överblick direkt från din dator

Välj mellan låsta 
och olåsta nyckelplatser 

för ökad säkerhet.

NYHET

Ett komplett sortiment.
En utbyggbar, överblickbar och låsbar helhetslösning.

PC-applikationen KeyWin håller styr på varje enskild nyckel via IntelliPin nyckeltapp. 

Para samman IntelliPin och nyckel, placera sedan i list på vägg eller i skåp. 

Var enskild Intellipin bär ett unikt ID, vilket gör att du direkt från PC enkelt identifierar 

status för enskilda nycklar. 
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– Smart och enkelt.
KeyWin 5 består endast av tre vyer, Administration, Händelselogg och Inställningar. 

Alla anpassade för att förenkla din dagliga nyckelhantering. 

Inställningarna använder du när du ska installera 

ett nytt skåp, lägga till en ny administratör eller 

göra mer avancerade inställningar som språk, 

antal giltiga tecken i koder, göra back up och kom-

munikationsinställningar med mera.

I loggen registreras alla händelser, både från skåp 

och från KeyWin 5. Självklart väljer du vad som 

ska visas. Den intelligenta sökfunktionen med 

urval och tidsram gör det enkelt att få fram rätt 

information eller ta fram en rapport.

Alla larm indikeras med rött i loggen och på 

fliken till Händelseloggen. Du ser direkt larmin-

dikationen och kan enkelt se vem eller vad som 

orsakat larmet.

Ger dig en snabb överblick och den intelligenta 

sökfunktionen gör att du lätt hittar rätt användare 

eller nyckel. Genom att markera en nyckel ser 

du vilka användare och grupper som är kopplade 

till den nyckeln och likadant om du markerar en 

användare eller en grupp.

Det är enkelt att lägga till och hantera användare, 

grupper och nycklar. För att koppla till exempel en 

användare till en nyckel, markerar du nyckeln och 

väljer ”Till Koppla”. Sedan är det bara att koppla 

till de grupper och nycklar du vill att användaren 

ska få tillgång till. 
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KeyWin5 är licensbaserat - vilket innebär att du alltid 

blir uppgraderad till den senaste versionen. Så fort 

en ny version finns tillgänglig frågar KeyWin dig om 

du vill installera den senaste versionen.  

Alltid uppgraderad

KeyWin finns även som 
webapplikation, vilket ger dig 
möjlighet att nå styrprogrammet 
även från PC där programvara 
ej finns installerad.
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Kontakt 

Vill du veta mer är du välkommen att höra av dig 

till oss eller till någon av våra återförsäljare. Mer 

information och kontaktinformation till närmaste 

återförsäljare hittar du på www.creone.se.

Creone AB

Tel: 0140 38 61 80

Fax: 0140 38 61 89

E-post: mailbox@creone.com

Besöksadress: Malmgatan 8, 573 38 Tranås

Postaddres: Box 148, S-573 22 Tranås

Återförsäljare


