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Wat is de Code Maker en waarvoor 
kunt u hem gebruiken?
De Code Maker is een optionele softwarefunctie voor 
de Silca Futura en Futura Pro waarmee de frezer 
kaarten kan creëren voor sleutels die nog niet terug te 
vinden zijn in de databank van Silca. 
Na de aankoop ervan heeft u toegang tot de Code 
Maker via de tablets van de Futura en de Futura Pro 
en kunt u deze activeren door gewoonweg de Futura 
software bij te werken. Nadien kunt u de Code Maker 
ook offline gebruiken zonder internetverbinding.

Welke sleutels worden ondersteund?
Er is maar één Code Maker nodig voor het creëren 
van freeskaarten voor zowel cilindersleutels als 
puntgeboorde sleutels. Freeskaarten voor baan-
gefreesde sleutels worden niet ondersteund.

Voor welke machines is de 
Code Maker beschikbaar?
De Code Maker is beschikbaar voor: 
 Futura Pro, 
 Futura Pro Japan, 
 Futura Pro zonder tablet, 
 Futura Pro Automotive, 
 Futura Pro Automotive Token, 
 Futura Pro One,
 Futura, 
 Futura Japan, 
 Futura China, 
 Futura Automotive, 
 Futura Automotive Token, 
 Futura One.

Het importeren van freeskaarten gecreëerd met de 
Code Maker op SKP

Futura en Futura Pro 
Code Maker
Deze exclusieve software voor het 
creëren van freeskaarten die nog 
niet in de Silca databank terug te 
vinden zijn, is nu beschikbaar voor 
elektronische sleutelfreesmachines 
uit de Futura en Futura Pro reeks

Klanten die de Code Maker ge-
bruiken op SKP samen met an-
dere elektronische sleutelfrees-
machines van Silca kunnen kaar-
ten die ze eerder gecreëerd heb-
ben* importeren via een USB-stick.

De software van de Futura en 
Futura Pro Code Maker werkt 
automatisch de informatie over 
de te gebruiken hardware bij 
(spanbekken, klauwplaten, fre-
zen, etc.).

* Het importeren van freeskaarten die ‘en-bloc’ gecreëerd werden, wordt niet ondersteund.
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