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NOWO

Oprogramowanie KeyWin5 PC pozwala na 

zebranie informacji na temat każdego klucza 

dzięki inteligentnym wieszakom IntelliPin. 

Po sparowaniu wieszaka z kluczem można 

powiesić go na listwie na ścianie lub w szafce. 

Każdy wieszak IntelliPin posiada unikalny iden-

tyfikator. Oznacza to, że możliwe jest spraw-

dzenie statusu każdego klucza bezpośrednio z 

poziomu aplikacji KeyWin5. Oprogramowanie 

dostępne jest także jako aplikacja internetowa

System Keycontrol może pomieścić od kilku to kilkunastu tysięcy kluczy. Wraz 

ze wzrostem zapotrzebowania można w łatwy sposób dodać kolejne listwy oraz 

miejsca na klucze w ramach jednej szafki lub rozszerzyć system o kolejne szaf-

ki. W ramach jednego systemu podłączonych może być nawet sto szafek.

Szafka wyposażona jest w wyświetlacz z przejrzystym menu i funkcją wyszu-

kiwania.Szafki wyposażone są w akumulator podtrzymujący, alarm oraz 14 

miejsc na klucze na każdej listwie. 

KeyBox Keycontrol.

Inteligentne szafki na klucze.

Możliwość wyboru 
zamykanych lub 
niezamykanych 
miejsc klucze.
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Modele wchodzące w skład serii Keycontrol.

Zwiększone możliwości i większa liczba funkcji.
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Administratorzy
•	 Nieograniczona liczba administratorów.
•	 Możliwość dostosowania uprawnień 

administratorów.
•	 Zarządzanie wybraną 

szafką / wybranymi szafkami.
•	 Informacje wyłącznie na temat swojej 

szafki.
•	 Zapisywanie aktywności w rejestrze.

Rejestr zdarzeń
•	 Rejestr z komputera lub szafki/szafek.
•	 Wybór pozycji wyświetlanych w ramach 

rejestru.
•	 Inteligentna funkcja wyszukiwania.
•	 Sortowanie wg daty lub zdarzeń.
•	 Przejrzyste wskazania alarmów.
•	 Raporty w formacie CSV i PDF.
•	 Przesyłanie alarmów poprzez e-mail.

Szafka na klucze
•	 Funkcja wyszukiwania przy pomocy 

wyświetlacza.
•	 Informacje na temat aktualnego 

posiadacza klucza.
•	 Menu serwisowe pozwalające na 

konfigurację.
•	 Kod administracyjny zezwalający na 

dostęp do wszystkich funkcji.
•	 System samodzielny lub połączony.
•	 Automatyczny lub stały adres IP.
•	 Alarm w drzwiach.
•	 Alarm dla kluczy.
•	 Alarm antywłamaniowy.
•	 Wybór języka.
•	 Możliwość podłączenia zewnętrznego 

czytnika.
•	 Możliwość podłączenia zewnętrznego 

alarmu.

Użytkownicy
•	 Wybrany lub wygenerowany kod PIN.
•	 Możliwość zmiany kodów w każdej 

szafce.
•	 Możliwość cofnięcia uprawnień 

użytkowników.
•	 Możliwość ustalenia czasu 

obowiązywania uprawnień dla 
użytkowników.

•	 Nieograniczona liczba użytkowników.

Grupy
•	 Grupy dla kluczy oraz użytkowników.
•	 Przedziały czasowe.
•	 Proste zarządzanie z poziomu grup.
•	 Wygodny podgląd za pośrednictwem grup.

9700 SC 

Maksymalnie 924 miejsca na 
klucze, 66 listw. Dodatkowe 
drzwi w dolnej części pozwalają-
ce przechowywać wartościowe 
przedmioty takie jak wyposażenie 
techniczne.
	

9400 SC

Maksymalnie 42 miejsca na klucze, 3 listwy. 

9500 SC

Maksymalnie 84 miejsca na 
klucze, 6 listw. 

9600 SC

Maksymalnie 224 
miejsca na klucze, 

16 listw.

9500 EC

Maksymalnie 84 miejsca na 
klucze, 6 listw.

Możliwość wyboru liczby listw na klucze w szafce.
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Klucze
•	 Ograniczenie czasowe.
•	 Pozwalający na wyszukiwanie, ukryty 

identyfikator klucza.
•	 Graficzny podgląd kluczy.
•	 Jeden klucz w jednej lub większej liczbie 

szafek.
•	 Dowolne lub ustalone miejsce na klucz


