
Eindelijk een flexibele en betaalbare 
oplossing voor effi ciënt sleutelbeheer!



Het beheer van sleutels is voor elk bedrijf een uitdaging. In een situatie waar sleutels of sleutelbossen 
worden uitgegeven en ingenomen, is registratie en controle een tijdrovende klus. Vaak is het lastig te 
traceren wie welke sleutel heeft, en of alle sleutels zijn teruggebracht, gecontroleerd en geregistreerd.

RFID-TECHNOLOGIE
De intelligente KeyCop is de oplossing voor effectief sleutelbeheer. Door de sleutelhanger met 
RFID-technologie te bevestigen aan uw sleutels, wordt het registreren van uw sleutels een fl uitje van een 
cent. Elke KeyCop bevat een unieke barcode en een standaard UHF (Ultra High Frequency) RFID-tag voor 
het opslaan van informatie. 

De KeyCop kan daardoor op drie verschillende manieren worden geregistreerd: door het leesbare nummer 
op de KeyCop handmatig in te vullen in de software, door de streepjescode te scannen of door de RFID-tag 
te lezen met een RFID-reader.

KeyCop sleutelbeheer is uit te breiden tot meer dan 150 sleutels!

KEYCOP SLEUTELBEHEER
•   Flexibel en betaalbaar
•  Handmatige registratie middels gratis software
•  Identifi catie via uniek barcodenummer of UHF RFID-tag
•  Extra veilig door eenmalige verzegeling

Barcodescanner RFID-reader als bureaublad variant Beveiligingspoortjes

UITBREIDINGEN VOOR SNELLE REGISTRATIE



KEYCONDUCTOR  SLEUTELBEHEER
•  Contactloos systeem
•  Automatische registratie middels gratis software
•  Identifi catie via uniek barcodenummer of UHF RFID-tag
•  Standaard kastgrootte: 24, 60, 108 of 180 sleutelposities
•  Flexibel en schaalbaar tot duizenden posities
•  Individuele vergrendeling van de KeyCop
•  Geïntegreerde barcodescanner
•  Diverse maatwerkmogelijkheden

U kunt de inventarisatie van uw sleutels ook geheel automatiseren door middel van de KeyConductor. 
Deze elektronische sleutelkast is verkrijgbaar in verschillende formaten en werkt op basis van de KeyCop. 
Het systeem is zeer fl exibel en kan worden uitgebreid tot meer dan duizend sleutelposities!

SLEUTELREGISTRATIE
De KeyCop, de sleutelhanger waaraan de sleutels worden bevestigd, staat centraal in het systeem. 
Om sleutels op te halen, loggen medewerkers in met het geïntegreerde toetsenbord van de KeyConductor. 
De sleutel(s) of set(s) waarvoor zij geautoriseerd zijn, licht(en) op en worden ontgrendeld. 

Bij het terugbrengen van de sleutels scant de medewerker de barcode van de verzegeling met de 
geïntegreerde barcodescanner. De positie waar de sleutel thuis hoort, licht vervolgens op. Als de sleutel is 
teruggeplaatst, gaat het slot onmiddellijk dicht, zodat de sleutel niet meer uitgenomen of verplaatst kan 
worden. De KeyConductor onthoudt het hele inname- en uitgiftetraject. 

De KeyConductor houdt een volledige 
audittrail bij van de opgehaalde en 
ingeleverde sleutels. De kast kan 
gemakkelijk worden gemonteerd en 
hoeft alleen aangesloten te worden op 
een netspanning. 

Met de gratis KeyCopManager 
beheersoftware maakt u eenvoudig 
stamgegevens aan zoals gebruikers, 
wachtwoorden en autorisaties voor 
specifi eke sleutels.



GRATIS KEYCOP MANAGER SOFTWARE

Een KeyCop sleutelbeheersysteem wordt standaard geleverd met de gratis KeyCopManager software. 
De software is Nederlandstalig en eenvoudig en daardoor zeer gebruiksvriendelijk.  

De software is geschikt voor zowel handmatige als geautomatiseerde registratie via de KeyConductor. 
Met de handige confi guratie wizard op uw computer maakt u eenvoudig stamgegevens aan zoals 
gebruikers, wachtwoorden en autorisaties voor specifi eke sleutels. 

Wanneer u gebruik maakt van de KeyConductor kunt u na de montage de confi guratie via een USB-stick 
overzetten naar uw KeyConductor. Uw sleutelbeheersysteem is nu klaar voor gebruik!

Met de KeyCopManager heeft u meteen een compleet overzicht van al uw inkomende en uitgaande sleutels. 
Alle gebeurtenissen worden geregistreerd en weergegeven in een uitgebreide, maar overzichtelijke 
rapportage tool. De software beschikt over speciale modules en kan worden uitgebreid om aan al uw 
branche specifi eke behoeften te voldoen.

Het overkomt iedereen wel eens. U bent uw sleutel verloren en hebt geen idee waar deze gebleven is of wie 
deze wellicht in bezit heeft. Een onveilig idee.

Sleutelgevonden.com biedt een doeltreffende en veilige oplossing. Elke KeyCop is voorzien van een unieke 
barcode en de opdruk ‘sleutelgevonden.com’. Wanneer uw missende sleutel met KeyCop-sleutelhanger 
gevonden wordt, kan de vinder dit eenvoudig melden op deze website en retourneren naar een speciaal 
antwoordnummer. Wij zorgen er dan voor dat uw sleutel met KeyCop bij u terugkomt, zonder dat de vinder 
weet van wie de sleutel is. Wel zo veilig.

Meer informatie over KeyCop sleutelbeheer vindt u op sleutelmanagement.eu.
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