
 

          
  

 

 

 

Key Watcher Touch je „Enterprise“ systém, ktorý plne využíva výhody siete - vzťah klient/server.   

Využíva spoločnú databázu pre každú lokalitu. Pre KW Touch je vyvinutý úplne nový softvér s novou funkcionalitou.  

Systém je vybavený novým farebným 7“ dotykovým displejom, ethernet, USB a audio výstupmi. Je k dispozícii nová  

biometrická čítačka, čítačka kariet, releový výstup.   

 



 

          
 

 

Key Watcher Touch vyžaduje centralizáciu prostredníctvom KWT Servera. Server riadi databázu a všetky užívatelské  

vzťahy. Systém vyžaduje sieť. KWTouch systémy sú automaticky synchronizované. Zachovávajú si schopnosť pracovať  

v jednoduchých sieťach, v rozsahu od jednoduchého domáceho router-a DHCP až po komplexnú business sieť.   

 

 

 

 

Nové riešenie ponúka viac nových možností:   

• Umožňuje integráciu viacerých KW ako „site“ do jedného systému – lokality.   

• Kľúče je možné sledovaťa vrátiťdo ľubovoľného systému v danej lokalite.   

• Funkcia „Key Find“ povie kde sa kľúč nachádza.   

• Funkcia „My Keys Out“ povie kedy bude tvoj kľúč vrátený.   

• Nastavenia „Profilov“ - prístupová úroveň, oddelenie, núdzový výber, obmedzenie kľúča, povolenia - skupiny          

a kľúče a ich časové obmedzenia.   

 

 

Užívateľ je definovaný UID až do do 6 číslic. Maximálny počet užívateľov je 999999. Užívatelia a ich údaje z karty 

môžu byť importované do TrueTouch.   

Editácia CSV súborov je možná v MS Excel.   Import do DB je možné vykonať naraz.  Import umožňuje automatické 

presunutie do vybraných lokalít a pridelenie profilu.   

 



 

          
 

 

 

Využíva interfejs poskytujúci jednoduchú integráciu s inými produktami.   

 Interfejs povolení je podobný ako u KeyPro III. Dodatočné povolenia môžu byť pridelené iba ak je vybraný 

profil.   

 Kľúče majú teraz nastavenia výber a vrátenie oveľa jasnejšie. Kĺúče môžu byť zakázané.   

 Počet login-ov pre vrátenie kľúča môže byť nastavený samostatne.   

 Užívatelia sú pričlenení do globálneho užívateľského zoznamu, ktorý môže byť potom zasielaný do a z 

jednotlivých lokalít.   

 Všetci užívatelia patria do tohto zoznamu pre účely centralizovaného riadenia.   

 Systém umožňuje integráciu maximálne 10 KWTouch systémov v jednej lokalite (súčasne).  Každá lokalita 

má: užívateľov, kľúče, skupiny, časové obmedzenia, profily, oddelenia, poznámky ...  

 Kľúče môžu byťvrátené do ľubovoľného KWTouch v danej lokalite (funkcia KeyAnywhere).   

 Systémy KWTouch môžu byť odstránené z lokality a zaradené do ďalšej.   

 Teraz sú viaceré spôsoby vrátenia alebo výberu kľúčov - výber zoznamom, číslom, alebo menom.   

 Potvrdenie emailov bolo úplne zmenené. Tiež je možne zaslať email do SMS.    

  

        

 

 

 

 



 

          
   

 

Softér KW Touch Server  

  

• riadi klientský interfejs pre TRUETOUCH a ďalšie aplikácie tretích strán.   

• riadi SQL databazu   

• riadi a synchronizuje alarmy na danej lokalite   

• synchronizuje KWTouch systémy   

KWT Server musí byťnainštalovaný na PC ktorý je stále zapnutý !   

  

 

 

Doporučená PC špecifikácia:   

  

o Pentium 4 jadrový procesor alebo vyšší  o 2GB RAM alebo vyššie  o min. 5GB miesta na HDD 

pre rozširovanie databázy (ak používate SQL Express požadovaná  o inštalácia je menej ako 

80MB)  o operačný systém Windows XP alebo vyššie (Windows Server 2003+)  o Pre 

server/softér inštaláciu je k dispozícii CD autorun aplikácia, ktorá umožňuje jednoduchú  o 

inštaláciu ktoréhokoľvek vybraného komponentu.  o Pre inštaláciu sú nutné administrátorské 

práva  o Upgrade systému KWIIIi na KWTouch systém je možný.  


