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Smart och enkelt.
Administrationsverktyg för värdesaks- och nyckelhantering.
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Händelselogg

Ta del av alla händelser i loggen eller välj de delar 

du behöver. Med den intelligenta sökfunktion med 

urval och tidsram får du enkelt fram den informa-

tion eller rapport du behöver.

Alla larm i loggen indikeras med tydlig rödmarker-

ing och ger dig tydlig information om vad eller vem 

som utlöst larmet.

Administration

Med smart sökfunktion får du enkelt fullständig 

överblick. Hitta enkelt rätt användare eller nyckel. 

Markera en nyckel för att se vilka användare och 

grupper som är kopplade till specifik nyckel, eller 

markera användare eller grupp för att se vilka 

nycklar som kopplats till denna.

- mer kraftfullt i molnet.

Låt oss visa dig redan i dag, hur du på bästa möjliga sätt kan administrera dina nycklar. Vi erbjuder 

säker kontroll och trygg hantering oavsett om det gäller några få, eller tusentals nycklar.

Digital systematisering, kontroll och styrning.

KeyWin6 finns även för 

mobila applikationer. 

Med dina värdesaker i våra ValueBox värdeskåp 

skapas ytterligare kontroll och tryggare förvaring 

när du kopplar upp mot KeyWin6. Då har du större 

möjligheter att kontrollera både nycklar, användande 

och hantering av värdesaker och utrustning.

Koppla upp dina värdeskåp
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Inställningar

Inställningar använder du för att installera ett nytt 

system och lägga till eller ta bort administratörer. 

I verktyget hanterar du också mer avancerade in-

ställningar så som exempelvis språkinställningar, 

antal giltiga tecken i koder och kommunikationsin-

ställningar.

Med KeyWin6 nyckelbokningssystem kan 

du enkelt förboka nycklar och vara säker på 

tillgänglighet när du behöver dem.

Bokning

Med vårt KeyWin6 rapportsystem har du alltid full 

kontroll över dina nycklar och användares rörelse 

för att få förståelse hur ni kan effektivisera er 

hantering. Du kan enkelt se de mest frekventa 

användarna och vilka nycklar som kvitterats 

ut flest gånger. Du har även en tydlig graf som 

beskriver hur många nycklar som tagits ut och hur 

många larm ni haft under en period.

Rapport

Integrera mot dina andra passersystem. Vi lever 

idag i en uppkopplad värld som därmed kräver 

att olika typer av produkter kan kommunicera 

med varandra. Med vår integrationsmotor eller 

API kan du enkelt integrera till vårt ekosystem 

med dina andra system vilket undviker onödigt 

administrativt dubbelarbete.

NYHETIntegration

Vår KeyWin6 molntjänst bygger på IoT-teknik via 

Microsoft Azure. Trots den avancerade, moderna 

och säkra tekniken – är enkelheten ledordet 

KeyWin6 IoT. Ingen lokal programvaruinstallation 

behövs, våra IoT-produkter ansluter genom endast 

utgående kommunikation till KeyWin6-molntjänst. 

Genom avancerad teknik förenklar vi och sänker 

kostnaderna för våra kunder – precis som det ska 

vara.

NYHETKeyWin6 IoT



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

Postadress: Box 148, S-573 22 Tranås

Återförsäljare


