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KeyDesign – kort information om tilläggsfunktion QuickDoor 
 
Varför ska man använda QuickDoor? 

 
I KeyDesign är möjligheten att registrera dörr- och rumsinformation utöver låsning 
begränsad. Det som registreras i KeyDesign är knutet till de nycklar och cylindrar 
som finns i låsschemat, t ex 
 

 
 
Vill man registrera i vilken dörr denna cylinder sitter måste man i standard KeyDesign 
använda fältet ”cylinderfunktion” eller möjligen Littra (som dock bara redovisas i 
någon enstaka rapport).  
Den som vill kan också byta namn på fält ”Cylinderfunktion” till ex.vis ”Utrymme”. 
 

 
 
I detta fall fungerar det heller inte med att registrera annat än Antal = 1, alla lika 
cylindrar måste ges en egen rad i låsschemat för att dörr ska kunna dokumenteras. 
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Vill man ha ett låsschema sorterat efter var dörrarna sitter, 
exemplet ovan (01-01-201) betyder Hus01, Plan01 och dörrnummer 201, så 
måste man vid förändringar flytta om cylindrarna i låsschemat med drag-and-drop. 
 
Om en cylinder demonteras och kanske läggs i en låda som reserv för framtida bruk 
måste man tömma utrymmestexten eller hellre skriva in t ex ”Reserv”. 
 
Med QuickDoor arbetar man istället parallellt med två olika redovisningar av 
låsschema.  
Det ”vanliga” låsschemat, som nu endast visar principlåsningen med en (1) enda 
kolumn för alla lika låsningar (som helst då är lika stämplade - så kallad 
funktionsstämpling) kompletteras med ett ”Dörrschema” där alla låsta dörrar 
redovisas. 
 
Redovisningen i Dörrschemat är ”automatisk”, alla ändringar görs i andra flikar. 
 
Anm. 
Det är inte helt ovanligt att cylindrar stämplas t ex 1-1, 1-2, …., 2-1, 2-2 osv.  
Detta kan då betyda Plan 1 Dörr 1, Plan 2 Dörr 2, Plan 2 Dörr 1, Plan 2 Dörr 2 osv. 
I praktiken håller detta kanske bara en begränsad tid, tills verksamheter börjar  
ändras och låsning flyttas, och då kan sådan cylinderstämpling bli mest förvirrande. 
Det kan också vara svårt att vid behov hitta lika låsta cylindrar och vilka av dessa 
som är lediga. 
 
QuickDoor fungerar självklart, dock inte lika effektivt, även om alla cylindrar har unik 
stämpling även för cylindrar med samma delning/kryssbild. 
 
Att använda QuickDoor är mest effektivt när man skapar ett nytt låsschema. 
Det finns ändå fördelar att komplettera gamla låssystem med QuickDoor i efterhand. 
Man kommer då att ha flera lika låsningar med olika stämpling kvar om systemets 
designats så, men problemet kommer inte att växa vartefter ytterligare lika cylindrar 
tillkommer. 
 
Flytt av cylinder till annan dörr hanteras lika även i detta fall, man behöver inte    
flytta på kolumnerna i låsschemat eftersom Dörrschemat är automatiskt. 
 
”Lagerhanteringen” blir också enklare och säkrare. 
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Registrering av dörrar och rum med QuickDoor 

   
Med QuickDoor kan du registrera information om dörr på varje fysisk cylinder(kopia). 
I systemlisten till vänster visas alla systemets cylindrar och genom att peka på en 
cylinder i systemlisten dessa visas detta   
 

 
 
Nu visas i listan till höger inte alla cylindrar utan en rad per cylinder(kopia) av den 
valda cylindern och man kan här registrera monteringen av respektive cylinder i dörr 
direkt i denna lista. 
 
Du kan också hantera dörrarna i meny Cylinderegenskaper, i nedre delen av menyn, 
såväl vad gäller ny som befintlig cylinder: 
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Denna meny kan du som vanligt öppna från Cylinderfliken och Låsschemafliken, 
men även direkt i Dörrschemat om du tycker det är enklare att hitta cylindern via 
dörren. 
 
Söka efter cylinder/dörr 
 
Med QuickDoor kan du även söka efter dörr eller rum med funktion ”Sök cylinder”. 
Denna sökning kan göras i cylinderfliken och i låsschemat eller dörrschemat 
 

 
 
Redovisning i DörrSchema 
 
Klicka på flik Dörrschema för att få en redovisning ”Dörrvis”, här sorteras monterade 
cylindrar i dörrordning helt oberoende av hur låsschemat är organiserat. 
 

 
 
Vill man ha en komplett dörrförteckning kan man också lägga in olåsta dörrar, 
förslagsvis redovisar man dessa med cylinderstämpling ”-” 
 
Textlinjerna skapas automatiskt och cylindermonteringarna flyttas automatiskt 
i rätt dörrordning vartefter dörrnumret (DörrId) ändras för cylinderkopiorna.  
Man behöver därför inte flytta cylindrar med hjälp av drag-and-drop i låsschemat. 
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Utskrivet Dörrschema 
 

 
 
 
Cylindrar som inte redovisas i Dörrschemat finns ”i lager”. Med QuickDoor aktiverat  
visas detta direkt i cylinderlistan, t ex 
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Rapporter baserade på information som lagts in med QuickDoor 
 
Rapporterna kan köras per vald cylinderkolumn i schemat, för en uppsättning 
markerade cylindrar eller för alla cylindrar i aktuellt låssystem. 
 
Cylinderkopior 
 

 
 
Cylindermontage 
 
Cylindermontage är en standardrapport som inte kräver QuickDoor. 
Med QuickDoor aktiverat finns dessutom möjlighet att ta ut rapporten med 
cylindrarna sorterad per dörr. I denna rapporteras alla enskilda cylindrar  
(dvs samma stämpel kan upprepas för flera dörrar och antalskolumnen). 
  
Sortering sker efter DörrID. Omonterade cylindrar rapporteras inte i denna lista. 
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