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1. Leveringsomvang 

Hartelijk dank voor het aanschaffen van de KeyCop Manager.  
De levering van uw KeyCop Manager oplossing omvat:
1. De KeyCop Manager software
2. Een begeleidende email van Nauta Security met een activatiecode voor de software
3. Deze handleiding

Mocht u één van deze onderdelen niet aantreffen, neem dan contact op met  
Nauta Security BV, +31(0)342 - 455055 of via info@nautasecurity.com
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Voor meer informatie en instructievideo’s kunt u ook kijken op de website 
www.sleutelmanagement.eu.



2. Gebruik

Voordat u gebruik kunt maken van de KeyCop Manager dient u eerst de software te 
installeren en de rechten van de gebruikers te configureren.

De software kunt u downloaden en installeren via onderstaande link 
http://sleutelmanagement.eu/software/

Voer de verstrekte licentiecode in en maak een username/password aan voor de 
eerste supervisor gebruiker. Deze ‘supervisor’ instellingen geven u het recht om 
wijzigingen te maken. Bewaar deze dus goed!

Kies vervolgens uw taal en bepaal of u dit scherm altijd bij het opnieuw openen van de 
software wilt zien. Bevestig uw keuze.
 
In het volgende scherm kunt u aangeven hoe u de software wilt gebruiken. 
Kies hier voor optie 1. Bij een uitbreiding kunt u optioneel kiezen voor een barcodescanner of 
één van de andere registratiemogelijkheden. 
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3.1 Beheer

De in- en uitgifte van KeyCops en de registratie werkt door een vooraf bepaalde relatie 
tussen gebruikers, groepen en KeyCops. Het toepassen van groepen is noodzakelijk, hiermee 
ontstaat een eenvoudige toekenning van rechten aan groepen gebruikers. 
Denk daarbij bijvoorbeeld aan alle medewerkers van een afdeling die allen afzonderlijk 
gebruik moeten kunnen maken van één of meerdere sleutels. 

In de rubriek ‘KeyCops’ geeft u aan welke KeyCops u in uw sleutelkast wilt plaatsen en wat 
hun naam is.

In de rubriek ‘gebruikers’ geeft u aan welke gebruikers toegang hebben tot welke groep en 
op welke sleutels zij dus recht hebben.  
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3.2 Beheer van gebruikers
Er is al een standaard supervisor aangemaakt tijdens de setup. 

 

•	 Klik	op	opslaan.

Gebruikers toevoegen:

•	 Klik	op		
•	 Wijzig	de	display	naam	naar	de	gewenste	naam
•	 Controleer	de	koppeling	tussen	‘groepen’	en	‘gebruikers’
            Let op: de lijst laat alleen groepen zien die zijn aangemaakt
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3.3 Beheer van groepen
Eén of meerdere groepen zijn nodig om gebruikers aan KeyCops te koppelen.

Groepen toevoegen:

•	 Klik	op			
•	 Wijzig	de	naam	in	de	gewenste	naam	
•	 Controleer	en/of	wijzig	de	gebruikers	die	bij	deze	groep	horen
•	 Controleer	en/of	wijzig	de	KeyCops	die	bij	deze	groep	horen
•	 Klik	op	opslaan
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3.4 Beheer van KeyCops
Elke KeyCop moet zijn ingevoerd, voordat deze kan worden toegekend aan een groep. 

Er zijn 2 methoden voor het toevoegen van KeyCops.

Enkele KeyCop(s) toevoegen:

•	 Klik op  
•	 Geef de barcode in
•	 Wijzig	de	omschrijving
•	 Controleer bij welke groepen de KeyCops horen en wijzig dit waar nodig
•	 Klik op opslaan 
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•	 Plaats de sleutel aan de KeyCop en sluit de KeyCop.

De sluiting is volledig als de staalkabel niet verder kan worden ingevoerd. De sluiting is 
slechts eenmaal te gebruiken en is alleen te verbreken door de kabel door te knippen. 

Meerdere KeyCops tegelijk toevoegen (barcodescanner noodzakelijk): 

•	 Klik op  
•	 Controleer en/of wijzig de groepen waarin de KeyCops aanwezig zijn
•	 Gebruik de barcodescanner om meerdere KeyCops te scannen
•	 Klik op voltooien om de KeyCops definitief toe te voegen
•	 Het plaatsen van de sleutel en het sluiten van de KeyCop is hierboven beschreven
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3.5 Rapport generator
Deze pagina wordt gebruikt om rapporten te maken. De rapporten kunnen worden bewaard 
als CSV of Excel bestand. 

Om een rapport te genereren:
•	 Kies een rapport
•	 Bepaal de overige parameters
•	 Klik op genereren
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