
LOGISTIEK
OPTIMALISEER DE INTERNE BEDRIJFSLOGISTIEK 
EN BEHOUD HET OVERZICHT



MAAK INTERNE PROCESSEN IN DE BEDRIJFSLOGISTIEK 
EFFICIENTER EN IDENTIFICEER HET POTENTIEEL VOOR 
OPTIMALISATIE

Beheer van gereedschappen en apparatuur

Intelligent beheer van arbeidsmiddelen

Beheer van interne post en paketten

Uitgebreide winkelbalie Click & Collect - gewoon online winkelen en lokaal ophalen



24/7 Beschikbare service

Contactloze overdracht

Non-stop overzicht van 
beschikbaarheid

Veilige en betrouwbare opslag

Volledige logboekregistratie 
van alle processen

UW VOORDELEN

Om economisch te kunnen opereren, moeten bedrijven de juiste materialen en producten in de 
juiste hoeveelheid op het juiste moment en op de juiste plaats leveren.

Daarnaast moet er gekeken worden naar de totale kosten. Met de oplossingen van INTIMUS-KEMAS 
zorgt u ervoor dat medewerkers snel toegang hebben tot arbeidsmiddelen, documenten, goederen 
of gereedschappen.

Tegelijkertijd standaardiseert u uw processen en houdt u het overzicht over het gebruik en de staat 
van alle bronnen.

Flexibel toegangsconcept



BEHEER VAN GEREEDSCHAP EN UITRUSTING 

Economisch gebruik en vraaggerichte beschikbaarheid van hulpbronnen

Of het nu in productiehallen en werkplaatsen of in de kantooromgeving is - gereedschappen, 
meetapparatuur en toebehoren zijn onmisbaar voor een soepele workflow of productieproces. 
Bedrijven moeten weten hoeveel gereedschappen of machines er in voorraad zijn, waar de 
apparatuur is opgeslagen en welke apparatuur in gebruik is en door wie. In veel gevallen gaat de 
opvolging echter niet door na aanschaf. Dit kan er op zijn beurt toe leiden dat onbevoegde 
medewerkers dure meetapparatuur gebruiken en het toestel na gebruik defect raakt of niet wordt 
geretourneerd. Dit verhoogt de kosten voor jaarlijkse vervangingen of reparaties.

De overstap van handmatig naar geautomatiseerd voorraadbeheer van gereedschappen maakt het 
mogelijk om de voorraad nauwkeurig vast te leggen, toegangsregelingen voor medewerkers te 
definiëren en het gebruik te registreren om snel te kunnen reageren bij schade. Bovendien worden 
de gereedschappen veilig opgeborgen in een compartimentensysteem en zo beschermd tegen 
verlies en misbruik.



OOK INTERESSANT:

Apparatuur moet vóór gebruik worden gecontroleerd op correcte werking en is onderworpen aan 
constante inspectieintervallen. Volgens de verordening inzake industriële veiligheid en gezondheid 
moet u te allen tijde een volledige documentatie van de inspectiegeschiedenis van uw apparatuur 
kunnen overleggen.

Excel-tabellen die met de hand zijn ingevuld, kunnen hiaten bevatten. Met de INTIMUS-KEMAS 
oplossingen kunnen onderhoudsintervallen van gereedschappen en apparatuur exact worden 
gedefinieerd. Ofwel na een bepaalde tijd (levensduur) of volgens gebruik (toegangen tot het 
compartiment). Dit zorgt voor meer veiligheid op het werk en vervult automatisch en nauwkeurig uw 
auditverplichtingen.

VOORDELEN EN FUNCTIES

24/7 Beschikbaar
Medewerkers en externe dienstverleners 
hebben 24 uur per dag toegang tot de 
middelen die ze nodig hebben.

Registratie
Volledige traceerbare registratie helpt u 
knoeien, krimpen en diefstal te voorkomen.

Huidige status van het gereedschap
U weet op elk moment waar welke tool zich 
bevindt en vermijdt zo opzoekwerk.

Korte reactietijden 
Defecten worden direct bij retour geregistreerd en 
kunnen snel verholpen worden.

Mogelijkheid te reserveren
Direct toegang wanneer het gereedschap nodig is.

Gespecialiseerde modules
Onze modules zijn geoptimaliseerd voor verschillende 
tools. Zo houdt u orde en bespaart u ruimte.



Aanvraagplanning via boekingsplatform
Perfect gebruik om gereedschap te delen. Medewerkers kunnen de gereedschappen en apparatuur 
die ze nodig hebben voor een bepaalde periode en doel reserveren of boeken voor regelmatige 
tussenpozen. Alle aankomende evenementen worden opgeslagen in de systeemkalender en kunnen 
worden bekeken.

Alle apparatuur wordt via RFID duidelijk toegewezen aan precies één compartiment in een specifiek 
lockersysteem. Voor grotere apparatuur zoals ladders, trolleys, enz. zijn er RFID-slots toegewezen, 
zelfs buiten de compartimenten. De medewerker identificeert zich en kan vervolgens de gewenste 
apparatuur ophalen. Bij het inleveren van de apparatuur kan de staat van de objecten direct op de 
terminal worden gecontroleerd. Bij een defect kan de verantwoordelijke medewerker, b.v. van 
onderhoud, onmiddellijk op de hoogte gebracht worden.

Door het registreren van arbeidgereedschap is altijd een actueel overzicht van de actuele status 
beschikbaar. Op basis van de geregistreerde gebruiksgegevens worden niet alleen alle overdrachten 
elektronisch geregistreerd. U kunt zelfs evalueren welke apparatuur is gereserveerd en gebruikt, 
wanneer en hoe vaak. Door deze analyse kunnen potentiële besparingen worden geïdentificeerd en 
kosten worden verlaagd.



Er is een groot aantal apparatuur dat binnen 
een bedrijf worden gebruikt en die 
verschillende opslagoplossingen vereisen.

Met onze gespecialiseerde modules kunt u uw 
gereedschappen en apparatuur op een 
optimale, overzichtelijke en ruimtebesparende 
manier organiseren: u heeft de keuze tussen 
compartimenten of sleuven van verschillende 
grootte. Daarnaast kunt u kiezen tussen een
binnen- of buitenmodel.



INTILIGENT BEHEER VAN WERKUITRUSTING
Organisatie van werkmaterialen en IT-apparatuur om de efficiëntie te optimaliseren

Als ondernemer wilt u er zeker van zijn dat al uw medewerkers altijd klaar staan om te werken. Om 
dit te doen hoeft u geen grote hoeveelheden materialen of apparatuur in te slaan. Niet elke dag gaat 
er een laptop kapot of wordt er een nieuwe medewerker aangenomen. Het is alleen belangrijk dat als 
er iets defect is of ontbreekt medewerkers snel geholpen worden.

Met de INTIMUS-KEMAS oplossingen automatiseert u uw processen. Medewerkers boeken zelf hun 
arbeidsmiddelen gemakkelijk op hun werkplek of terminal. De afgifte en teruggave van apparatuur 
vindt 24 uur per dag plaats zonder personeel via de overhandigingsterminal. Als er iets is verwijderd 
wordt de verantwoordelijke geïnformeerd en kan het materiaal overeenkomstig worden vervangen. 
Als de apparatuur gerepareerd moet worden kan de medewerker deze omruilen voor een 
vervangend apparaat en wordt hij geïnformeerd zodra de apparatuur is gerepareerd. Dan kan de 
apparatuur eenvoudig weer worden ingewisseld.

Met dit systeem kunt u de tijdrovende organisatie optimaliseren en zo op verwerkingskosten 
besparen

Bild fehlt noch



Gebundelde bestelling en opslag 
Alles op één plek.

Biedt planningszekerheid 
Voorraad- en bezettingsratio worden 
voortdurend bijgewerkt.

Besparingspotentieel
De hoeveelheid materialen in omloop kan 
worden verminderd, net als productie- en 
personeelskosten.

VOORDELEN EN FUNCTIES

24/7 Beschikbaar
Medewerkers en externe dienstverleners hebben 
24 uur per dag toegang tot de middelen die ze 
nodig hebben.

Minimaliseer uw uitvaltijd
Geen lange wachttijden voor vervangende 
apparatuur en dus sneller weer aan het werk.

Verminder knelpunten in de levering 
Automatische informatie wanneer benodigdheden 
onder de minimumvoorraad komen.

UW IT-KIOSK VOOR:

• Nieuwe IT-apparatuur (vb. 
laptop, muis, headset ...)

• Reserve uitrusting

• Productiebuffermateriaal (bijv. 
edele metalen ...)

• Toegangsbadges en sleutels



PAKKET- EN POSTBEHEER
Geoptimaliseerde postdistributie en documentbeheer in het bedrijf

Weet jij of je vandaag al post hebt ontvangen? Een brief of misschien een pakket met het door u 
bestelde materiaal? Of is er iets voor u bezorgd van een andere afdeling? De postdienst levert 
meestal artikelen in bij de receptie en stuurt een ontvangstbevestiging. En dan? Brengen uw collega's 
u op de hoogte of moet u elke dag uw mailbox op het secretariaat checken? En is er misschien al iets 
verloren gegaan?

Zou het niet intelligenter zijn als u automatisch op de hoogte wordt gehouden wanneer de post voor 
u wordt bezorgd en u deze kunt ophalen wanneer het u uitkomt?

Met een elektronisch brievenbussysteem wordt u automatisch geïnformeerd wanneer er post voor u 
is gedeponeerd, zowel extern als intern. U kunt er dan op elk moment toegang toe krijgen. Tot die 
tijd is alles echter veilig bewaard.



Biedt planningszekerheid 
Voorraad- en gebruikspercentages worden 
voortdurend bijgewerkt.

Besparingspotentieel
De hoeveelheid materialen in omloop kan worden 
verminderd, net als productie- en personeelskosten.

Hoogwaardige hardware kwaliteit
Onze modules zijn geoptimaliseerd voor 
verschillende arbeidsmiddelen. Zo behoud je orde 
en bespaar je ruimte.

VOORDELEN EN FUNCTIES

24/7 Beschikbaar 
Medewerkers en externe dienstverleners 
hebben 24 uur per dag toegang tot de 
middelen die ze nodig hebben.

Logboekregistratie
Levering kan worden gecontroleerd.

Gerichte distributie
Paketten en documenten ontvangen van 
interne en externe bronnen.

KEPOL 
PAKKETSTATIONS
De beste bezorgsystemen voor de first en 
last mile.

Met KePol verlaag je de kosten in de 
logistieke keten en vergroot je de 
klantloyaliteit door veilige en betrouwbare 
levering. Geen dubbele transporten - één 
afleverpoging is genoeg. En uw klanten 
kunnen de klok rond hun post ophalen.



UITGEBREIDE WINKELBALIE CLICK & COLLECT

Simpelweg online winkelen en lokaal ophalen

Simpelweg shoppen bij de winkel om de hoek, zoals velen hebben geleerd is dit niet altijd mogelijk. 
Het zijn niet alleen de openingstijden die soms roet in het eten gooien. U wil toch niet dat uw klanten 
bestellen bij Amazon en Co. Dan is Click & Collect precies wat u nodig heeft:

Uw klanten bestellen gemakkelijk online. Je verzameld de goederen, plaatst ze in een afleverterminal 
voor je winkel en stuurt je klanten een QR-code voor afhaling. De klant kan de aankopen dan ook na 
sluitingstijd ophalen. Ook het retourneren van goederen is geen probleem. De klant registreert de 
goederen voor retour en kan deze met de meegeleverde retourbon terugsturen naar de juiste 
terminal locker.

Op deze manier kunnen klanten zonder verzendkosten bestellen en de anders noodzakelijke 
transportroutes aanzienlijk verminderen. Dit schept een goed geweten en verhoogt de 
klanttevredenheid.



Kostenbesparend
Mislukte, dure bezorgpogingen worden 
geëlimineerd.

Intuïtieve gebruikservaring
Moderne systemen met eenvoudige 
bediening.

Hoogwaardige hardware kwaliteit
Flexibel en robuust voor binnen en buiten.

VOORDELEN EN FUNCTIES

24/7 Beschikbaar 
Beschikbaarheid van bestelling en afhaling 
de klok rond.

Handig winkelen
Winkelen zonder zoeken en lange 
wachtrijen.

Discrete opslag
Goederen zijn ontoegankelijk voor 
anderen.

OOK INTERESSANT:
Waarom geen 24-uurs service aanbieden 
voor het reiningen van kleding? Klanten 
kunnen hun textiel de klok rond afgeven 
en daarna schoon ophalen. En ook de 
betrokken wasserviceprovider profiteert 
van de constante beschikbaarheid. 
Bestaande openingstijden hoeven niet te 
worden verlengd.

Mogelijke opties zijn afhaalstations voor 
klanten voor supermarkten en 
winkelcentra of in bedrijven als service 
voor medewerkers.



OVER INTIMUS & KEMAS
INTIMUS heeft vele jaren ervaring in het optimaliseren van postbeheer & kantoorprocessen van 
klanten met hoogwaardige oplossingen en zeer professionele Sales & Service teams. Dankzij de 
samenwerking met KEMAS, een Duits bedrijf gevestigd in Oberlungwitz en een van de 
toonaangevende leveranciers op het gebied van handover-automatiseringsoplossingen op basis van 
RFID-technologie, zetten we de volgende stap met de introductie van de procesgerichte selfservice 
oplossingen voor de overdracht van bedrijfsmiddelen (bijv. sleutels, post, pakketten, 
arbeidsmiddelen, gereedschappen, textiel, wapens, enz.). Lokale INTIMUS-teams zullen samen met 
KEMAS de behoeften van de klant analyseren en de beste innovatieve oplossing bieden. De lokale 
teams van Intimus zullen de volledige implementatie en service beheren om de maximale 
uitstekende klantervaring te garanderen. U vindt INTIMUS-vestigingen in België, Luxemburg, 
Nederland, Oostenrijk, Spanje, Frankrijk en Portugal.

ANDERE INTERESSANTE OPLOSSINGEN ...

Beheer van voertuigenpark Beheer van Sleutels- en 
bezoekers 

Bent u geïnteresseerd in een van de gepresenteerde oplossingen of heeft u vragen? Neem dan 
gerust contact met ons op. Ons team ontvangt graag uw e-mail of telefoontje.

Logistiek voor werkkleding

WWW.INTIMUS-MPO.COM




