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KEYWIN6

Smart en simpel.
Beheerderstool voor kostbaarheden en sleutelbeheer.
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Gebeurtenislogboek

Lees alle gebeurtenissen in het logboek of selec-

teer die delen die u nodig heeft. Met de intelligen-

te zoekfunctie met selectie en tijdsbestek vindt u 

eenvoudig de informatie of rapportage die u nodig 

heeft.

Alle alarmen in het logboek worden aangegeven 

met een duidelijke rode markering en geven u 

duidelijke informatie over wat of wie het alarm 

heeft geactiveerd.

Beheer

Met een slimme zoekfunctie krijgt u eenvoudig 

een compleet overzicht. Vind eenvoudig de juiste 

gebruiker of sleutel. Selecteer een sleutel en kijk 

welke gebruikers en groepen aan een specifieke 

sleutel zijn gekoppeld, of selecteer gebruikers 

of groepen om te zien aan welke sleutels zij zijn 

gekoppeld.

- krachtiger in de cloud.

Wij kunnen u vandaag nog laten zien hoe u uw sleutels zo goed mogelijk kunt beheren. Wij bieden veilige 

controle en een zekere hantering of het nu om enkele of om duizenden sleutels gaat.

Digitale systematisering, controle en bediening.

KeyWin6 is ook verkrijgbaar voor 

mobiele applicaties. 

Met uw waardevolle spullen in onze ValueBox-

kluizen krijgt u extra controle en een veiligere opslag 

wanneer u verbinding maakt met KeyWin6. Zo krijgt 

u betere mogelijkheden om zowel sleutels als het 

gebruik en de hantering van waardevolle zaken en 

apparatuur te controleren.

Sluit uw kluizen aan



+ -

Instellingen

U gebruikt instellingen om een nieuw systeem 

te installeren en beheerders toe te voegen of te 

verwijderen. In de tool beheert u ook de meer 

geavanceerde instellingen zoals taalinstellingen, 

aantal geldige tekens in codes en communica-

tie-instellingen.

Met het KeyWin6 sleutelreserveringssysteem kunt 

u eenvoudig sleutels vooraf reserveren en zeker 

zijn van beschikbaarheid wanneer u ze nodig heeft.

Reserveren

Met ons KeyWin6-rapportagesysteem heeft u 

altijd volledige controle over uw sleutels en de 

activiteiten van de gebruiker om inzicht te krijgen 

in hoe u uw beheer kunt stroomlijnen. U ziet 

eenvoudig de meest frequente gebruikers en 

welke sleutels het vaakst worden afgehaald. U 

krijgt een verhelderende grafiek die beschrijft 

hoeveel sleutels er zijn afgehaald en hoeveel 

alarmen er gedurende een periode zijn geweest.

Rapport

Integratie met uw andere toegangscontrolesystemen. 

We leven tegenwoordig in een verbonden wereld 

en dus is het nodig dat verschillende soorten 

producten met elkaar kunnen communiceren. Met 

onze integratie-engine of API kunt u ons ecosysteem 

eenvoudig integreren met uw andere systemen, 

waardoor onnodige administratieve doublures worden 

voorkomen.

NIEUWSIntegratie

Onze KeyWin6 cloudservice is gebaseerd op 

IoT-technologie via Microsoft Azure. Ondanks de 

geavanceerde, moderne en veilige technologie is 

eenvoud het sleutelwoord voor KeyWin6 IoT. Er is 

geen lokale software-installatie vereist, onze IoT-

producten maken alleen via uitgaande communicatie 

verbinding met de KeyWin6-cloudservice. Door 

geavanceerde technologie vereenvoudigen en 

verlagen we de kosten voor onze klanten - precies 

zoals het hoort.

NIEUWSKeyWin6 IoT



Contact 

Als u meer wilt weten, bent u van harte welkom 

om contact met ons of een van onze dealers op te 

nemen. Voor meer informatie en contactgegevens van 

uw dichtstbijzijnde dealer, zie www.creone.nl.

Creone AB

Tel: +46140 38 61 80

Fax: +46140 38 61 89

E-mail: mailbox@creone.com

Bezoekadres: Malmgatan 8, 573 38 Tranås, Zweden

Postadres: Box 148, S-573 22 Tranås, Zweden

Dealers


