
BEVEILIGING 
VEILIGE OPSLAG MET 
TOEGANGSBESCHERMING



VEILIGE EN EFFICIENTE OPLOSSINGEN VOOR 
DE ORGANISATIE VAN BEDRIJFSMIDDELEN 
EN OF BEZOEKERS

Beheer van Sleutels 

Bezoekersbeheer 

Medicatiebeheer 

Beheer van wapens



24/7 Beschikbare service

geen personeel nodig voor 
overdracht

permanent overzicht van 
beschikbaarheid

veilige en betrouwbare 
opslag

flexibel toegangsconcept

naadloos registreren van 
alle processen

reduceren van inkrimping 
en verliezen

UW VOORDELEN 

Vindt u het ook vervelend als sleutels en andere gevoelige voorwerpen niet bij de hand zijn of 
verbruiksartikelen niet zijn nabesteld? Wilt u ook een effectief beheer hebben om de dagelijkse 
wachtrij van bezoekers en dienstverleners bij de ingang te minimaliseren?
Wij kunnen u laten zien hoe u kostbaarheden veilig kunt bewaren en snel en eenvoudig kunt uitlenen 
en teruggeven aan bevoegde personen. En we kunnen ook uw vaste bezoekerswachtrij oplossen - 
contactloos, flexibel en de klok rond.



ELEKTRONISCH SLEUTELBEHEER

Veilige opslag en gecontroleerde uitgave van sleutels en andere toegangsmedia

Ben jij het ook zo beu om constant naar sleutels te zoeken of je af te vragen wie ze het laatst heeft 
gebruikt? Zoeken is vervelend en tijdrovend. Met het INTIMUS-KEMAS sleutelbeheer heeft u meer tijd 
voor de essentie, namelijk het gebruik van de sleutel, b.v. om nieuwe materialen uit de voorraad te 
halen of om verschillende kantoren te ontgrendelen.

Het afhalen en terugbrengen van een sleutel via het systeem wordt altijd elektronisch geregistreerd. 
U weet nu precies wie de sleutel vooraf heeft gebruikt en kunt indien nodig actie ondernemen. Dit is 
een eenvoudige en professionele manier om de veiligheid van uw bedrijf te verbeteren en uw eigen 
middelen te optimaliseren.



RFID-TRANSPONDERS 
ZIJN EEN VOORWAARDE 
VOOR EFFECTIEF 
SLEUTELBEHEER.

Deze zijn verbonden met de sleutels en 
bevatten de informatie over de sleutel. 
De transponder verzendt de 
sleutelgegevens naar de sleutelkast 
wanneer de sleutel wordt uitgenomen 
en teruggegeven. Hij is ongevoelig voor 
vocht en werkt zonder aparte batterij.

Gespecialiseerde modules
Onze modules zijn geoptimaliseerd voor 
verschillende toegangsmedia. Zo behoud je 
orde en bespaar je ruimte.

Toegangsautorisatie 
Met ons gebruikers- en profielconcept bent 
u maximaal flexibel en behoudt u toch de 
volledige controle.

Hoogwaardige hardware
In de robuuste en hoogwaardige systemen 
zijn uw sleutels beschermd tegen 
onbevoegde toegang.

KENMERKEN & VOORDELEN

24/7 Beschikbaar
Medewerkers en externe dienstverleners 
hebben non-stop toegang tot de middelen.

Sleutel registratie
Volledige registratie voorkomt manipulatie, 
inkrimping en diefstal.

Huidige sleutelstatus
U weet te allen tijde waar welke sleutel zich 
bevindt en vermijdt zo lange zoektijden.



MOGELIJKE TOEGANGSMEDIA

Er is een grote verscheidenheid aan mogelijke toegangsmedia die 
in een bedrijf worden gebruikt en die verschillende 
opslagvereisten hebben.

Met onze gespecialiseerde modules kunt u uw sleutels, 
sleutelbundels of sleutelkaarten op een geoptimaliseerde, 
overzichtelijke en ruimtebesparende manier organiseren in lades 
en compartimenten van verschillende afmetingen.



OOK INTERESSANT:

Stelt u zich eens voor dat u in de module ook andere waardevolle spullen veilig kunt 
opbergen. Onze systemen zijn bijvoorbeeld ook geschikt voor het opslaan en 
uitgeven van ...

• ... autosleutels en boorddocumenten

• ... laptops en bedrijfstelefoons

• ... documenten en mappen

autosleutel

betalingsfunctie

textiel

post

reserveonderdelen

camera

laptop

mappen



BEZOEKERSBEHEER

Digitaal bezoekersbeheer met meerwaarde

Niet alleen in grotere bedrijven is het gemakkelijk uit het oog te verliezen welke klanten, sollicitanten 
of externe bedrijven het gebouw zijn binnengekomen en wanneer verlaten. De handmatig ingevulde 
presentielijst kan hiaten vertonen, bijvoorbeeld als de receptie tijdelijk niet beschikbaar is, bezet of de 
medewerkers laten hun bezoekers zelf naar binnen. Vaak is ook de receptie niet meer de klok rond 
bemand. Met digitaal bezoekersbeheer kunt u de organisatie van deze evenementen betrouwbaar 
vereenvoudigen en tegelijkertijd uw medewerkers ontlasten van registratie. Het beproefde systeem 
ontziet ook uw bezoekers lang wachten bij de receptie.

U begint met een professionele eerste indruk en hebt altijd een overzicht van alle bezoekers.



Geautomatiseerde uitgave en 
retournering
Geen wachtrijen meer bij de receptie en 
meer tijd voor de eigenlijke taken.

Contactloze registratie
Beperk persoonlijke contacten tussen 
personeel en gasten in uw bedrijf tot een 
minimum.

Hoogwaardige hardware
In de robuuste en hoogwaardige systemen 
zijn uw sleutels beschermd tegen 
onbevoegde toegang.

KENMERKEN & VOORDELEN

24/7 Beschikbaar
Vlotte en gecontroleerde toegang, ook buiten 
de kantooruren.

Geoptimaliseerde bezoek- en 
afspraakplanning.
Hierdoor kunt u voldoen aan 
contactbeperkingen en veiligheidsafstanden.

Bezoekerslog
Door de volledige documentatie heeft u te 
allen tijde inzicht in de contacten binnen uw 
bedrijf.

INDIVIDUELE TOESTEMMINGEN 
VOOR KORTE OF LANGDURIGE 
BEZOEKERS

Via een interface naar het toegangssysteem kunnen 
bezoekers verschillende toegangsautorisaties 
krijgen. Deze worden vastgelegd op de 
bezoekersbadge en zijn tijdelijk geldig. Zo laat u 
bezoekers duidelijk gedefinieerde deuren, 
draaiportalen of slagbomen passeren zonder dat 
uw medewerkers ter plaatse hoeven te zijn.

Met name voor terugkerende bezoekers zoals 
leveranciers of externe schoonmakers kunnen ook 
langdurige machtigingen worden afgegeven. Dit 
garandeert een snelle registratie voor externe 
bedrijven en betekent dat autorisaties niet dagelijks 
geüpdate hoeven te worden. Alle toegangen zijn 
volledig gedocumenteerd en maken 
bezoekersstromen transparant.



TOEGANGSREGLEMENT VOOR BEZOEKERS

Er zijn verschillende mogelijkheden voor registratie: Enerzijds kunnen bezoekers zich vooraf 
registreren via het online portaal, of de betreffende medewerker maakt zijn bezoeker aan in het 
systeem. Voor dit proces zijn contactgegevens, bezoekdatum, tijdstip en doel van het bezoek nodig 
en worden eenvoudig opgeslagen. Bezoekers kunnen zich ook registreren ad hoc bij de terminal ter 
plaatse. De bezoekers ontvangen een bevestigingsmail met een QR-code of TAN, die ze op de dag 
van het bezoek gewoon bij de incheckterminal presenteren. Op de terminal ontvangen ze dan 
contactloos en zonder lang wachten hun bezoekersbadge. Zelfs individuele instructies voor hygiëne- 
of veiligheidsrichtlijnen kunnen hier worden bevestigd.

Zo kunt u uw bezoekersbeheer papierloos, efficiënt en in overeenstemming met de voorschriften 
voor gegevensbescherming maken.



INCHECKTERMINAL

Het in- en uitchecken op de dag van het bezoek gebeurt via de intuïtief te bedienen terminal. Een 
groot touchdisplay leidt uw bezoekers stap voor stap door het menu. Op aanvraag zijn ook meerdere 
talen beschikbaar.

Waarom niet de module voor bezoekersbadges combineren met een vak- of lademodule? Als uw 
bezoekers geen persoonlijke spullen zoals mobiele telefoons, tablets of bagage mee het op 
bedrijfsterrein mogen nemen, kunnen ze deze veilig opbergen in deze module voor de duur van hun 
bezoek. Vaak kunnen niet alle deuren worden geopend met RFID-badges. In dat geval kun je er ook 
een sleutel in doen, die je dan gemakkelijk uitdeelt als dat nodig is.

Net zoals dingen buiten de deur kunnen worden opgeborgen, kunt u ook voor arbeidsmiddelen 
zorgen. Zo kunnen bij registratie uw eigen laptops of tools tegelijk met de bezoekersbadge worden 
verstrekt.



BEHEER VAN MEDICIJNEN

Medicijnen altijd bij de hand met toegangscontrole

Bij het omgaan met medicijnen moeten veiligheids-, opslag- en hygiënenormen worden nageleefd en 
aantonen dat wordt voldaan aan de hygiëne-eisen, en voldoen aan de bijbehorende 
registratieverplichtingen. Medicijnen mogen niet zo worden bewaard dat onbevoegden er bij kunnen. 
Medicijnkasten moeten daarom afsluitbaar zijn.

Maar helpt een afsluitbare kast ook om te registreren wie wanneer iets heeft meegenomen? En wie 
heeft de juiste sleutel, zeker als snelheid essentieel is?

De verdovende middelenkluizen van INTIMUS-KEMAS kunnen beide. Uw medicijnen worden 
diefstalveilig bewaard en zijn snel toegankelijk voor bevoegde personen. En doordat medewerkers 
zich bij het afhalen van een medicijn melden bij de medicijnkast, weet je precies wie er toegang heeft 
gehad.



Voorraadbewaking 
U krijgt bericht zodra de voorraden onder de 
vereiste minimumhoeveelheid komen.

Fail-safe 
Met een multi-level fail-safe systeem blijft de 
toegang tot medicijnen behouden, zelfs in het geval 
van een stroomstoring of geen dataverbinding.

Hoogwaardige hardware
In de robuuste en hoogwaardige systemen worden 
medicijnen beschermd tegen onbevoegde toegang.

KENMERKEN & VOORDELEN

24/7 Beschikbaar
Gecontroleerde en transparante toegang 
voor medewerkers de klok rond.

Elektronische registratie
Alle bewerkingen worden geregistreerd - 
inclusief ongeautoriseerde pogingen.

Toegangsautorisatie
Met ons gebruikers- en profielconcept bent 
u maximaal flexibel en behoudt u toch de 
volledige controle.

Het is belangrijk dat medicijnen op een droge plaats 
worden bewaard en zoveel mogelijk worden 
beschermd tegen licht, omdat sommige medicijnen 
reageren op sterke lichtinstraling (bijvoorbeeld 
zonlicht). Medicatie moet altijd worden bewaard met 
de buitenverpakking en de originele bijsluiter.

Als u bijzonder dure medicijnen of verslavende 
middelen veilig wilt bewaren, kunnen deze bovendien 
via een RFID-transponder of een weegplateau worden 
bewaakt.

OOK INTERESSANT:

In de medicijnkastjes kunt u niet alleen 
medicijnen, maar ook medische producten 
zoals stethoscopen of beschermingsmiddelen 
zoals operatieschorten bewaren. Hierdoor 
heb je alle belangrijke gebruiksvoorwerpen op 
één plek beschermd.



HANTEREN VAN WAPENS, MUNITIE 

Maakt u in uw bedrijf gebruik van wapens, munitie en noodoproepapparatuur en wilt 
u daartoe op een veilige en gedocumenteerde manier toegang verlenen aan 
bevoegde personen?

Bij een incident moet alles snel beschikbaar zijn. En bovenal moeten de distributie en retouren 
worden gedocumenteerd. Handmatige opname is echter zeer tijdrovend en kan hiaten vertonen.

Ter ondersteuning van uw personeel worden alle overhandigingen en retouren van wapens 
elektronisch geregistreerd op het INTIMUS-KEMAS systeem. Zo ziet u foutloos wie welk wapen of 
persoonlijk noodoproepapparaat op welk moment in gebruik had en heeft u altijd de volledige 
controle.



Transparant bewijs van gebruik
Wapen, munitie en noodoproepapparaat 
kunnen duidelijk worden toegewezen aan 
een gebruiker. Dit minimaliseert inkrimping 
en verlies.

Laadveiligheid
De houder van de noodoproeptoestellen is 
tevens het laadstation. Zo zijn de apparaten 
op elk moment klaar voor gebruik.

Hardware van hoge kwaliteit
In de robuuste en hoogwaardige systemen 
worden wapens en munitie beschermd tegen 
onbevoegde toegang.

KENMERKEN & VOORDELEN

24/7 Beschikbaar
Non-stop gecontroleerde en transparante 
toegang voor geautoriseerde personen.

Elektronische registratie
Alle bewerkingen worden gelogd - inclusief 
ongeautoriseerde pogingen.

Toegangsautorisatie
Met ons gebruikers- en profielconcept bent 
u maximaal flexibel en behoudt u toch de 
volledige controle.

Met INTIMUS-KEMAS werkt het als volgt...

Sleutels en sleutelhangers zijn voorzien van een RFID-transponder. Nu wordt elk item toegewezen 
aan een depot in het compartimentensysteem. De transponders kunnen niet worden gemanipuleerd 
en bevatten informatie over het item en het toegewezen compartiment. De software laat altijd zien of 
er een wapen of sleutel in het compartiment ligt. Daarnaast maakt de administratiesoftware voor 
elke medewerker de opnameautorisaties aan. Identificatie is ook mogelijk via het 4-ogen principe. In 
dit geval moeten twee werknemers of een werknemer en leidinggevende de verwijdering bevestigen. 
Dit zorgt ervoor dat de wapens goed en veilig worden opgeborgen. Alleen geautoriseerde personen 
hebben toegang en het elektronische logboek geeft aan wie wanneer een wapen/sleutel heeft 
verwijderd.

BEVEILIGING EN OVERDRACHT 
VAN DIENSTWAPENS, 
CELSLEUTELS EN PERSOONLIJKE 
NOODOPROEPAPPARATEN

Volgens artikel 36 van de wapenwet (WaffG) moeten 
de nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen 
om het verlies van deze voorwerpen of het 
ongeoorloofd meenemen ervan door derden te 
voorkomen. Vuurwapens mogen alleen gescheiden 
van munitie worden opgeslagen, tenzij ze zijn 
opgeslagen in een beveiligde container [...]. Dus hoe 
berg je je wapens, sleutels en persoonlijke 
noodoproepapparatuur zo veilig op dat derden er 
geen toegang toe hebben? En hoe bewijs je wie 
wanneer welk wapen heeft gebruikt?



HET VERWIJDEREN VAN 
VOORWERPEN VOORKOMEN

In zwaarbeveiligde zones mogen sleutels en wapens 
niet per ongeluk of, erger nog, opzettelijk worden 
verwijderd. Dit kan worden voorkomen door een 
zogenaamd verwijderingspreventiesysteem.

Bij het verlaten van het gebouw identificeert de 
medewerker zich met zijn ID-kaart of chip bij een 
autoimatische deur. Een interface tussen het 
toegangssysteem en het KEMAS-systeem controleert 
of de sleutel/het wapen zich in het compartiment 
bevindt.

Als alles is waar het hoort, kan de medewerker de 
voorziening verlaten.

OOK INTERESSANT:

Wapens en persoonlijke 
noodoproepapparaten kunnen ook vooraf 
worden getagd met een RFID-label. Het 
systeem herkent dan dat het juiste wapen/
sleutel zich in het depot bevindt. Persoonlijke 
noodoproeptoestellen moeten altijd 
gebruiksklaar zijn, daarom zijn er ook 
laadstations in de depots geïnstalleerd. Hierin 
kunnen persoonlijke noodoproepapparaten 
worden opgeladen tot de volgende inzet en 
veilig worden opgeborgen.

RFID



UNIEKE IDENTIFICATIE– 
BIOVERIFY

Is de gedetineerde of de uit de gevangenis 
vrijgelaten persoon echt de persoon die hij lijkt 
te zijn? Heeft de bezoeker van de high security 
zone zich met de juiste identiteit geregistreerd? 
Nee, dit is geen James Bond. Maar keer op keer 
horen we in het nieuws over valse identiteiten. 
Conventionele methoden zoals fotovergelijking 
of lengte en oogkleur identificeren de persoon 
vaak niet duidelijk. Een betrouwbaardere 
methode is het gebruik van biometrische 
kenmerken zoals vingerafdrukken of 
handpalmaderherkenning. Duidelijk 
gedigitaliseerde kenmerken worden bij 
verlaten en/of binnenkomen vergeleken met 
de bestaande gegevens. Daarnaast zorgt 
multifactor authenticatie bestaande uit 
bioverify en medewerkers ID-kaart/chip ook 
voor maximale veiligheid in bedrijven.

BEZOEKERSREGISTRATIE

Overal waar verhoogde veiligheidsnormen in acht 
moeten worden genomen, zijn er verschillen met een 
basis bezoekersadministratie. Over het algemeen is 
voorregistratie per e-mail vaak wenselijk om het 
aantal bezoekers in te plannen. De 
bezoekersvergunning en identiteitskaart of paspoort 
dienen meegebracht te worden. De documenten 
worden bij de poort ingeleverd. Daarnaast wordt er 
een nieuwe foto gemaakt en toegewezen aan een ID-
nummer. Met deze nieuwe ID-kaart kan de bezoeker 
de binnenruimte betreden en na een tweede 
controle later weer vertrekken. Voor waardevolle 
eigendommen van bezoekers zoals sleutels of 
mobiele telefoons wordt een 
bezoekerscompartimentensysteem aanbevolen. 
Persoonlijke kostbaarheden kunnen hier worden 
achtergelaten voor de duur van het bezoek.

Ook kan de geldigheidsduur van toegangsautorisaties 
worden gedefinieerd. Hierdoor kunnen 
dienstverleners en vaste bezoekers sneller toegang 
krijgen.



ANDERE INTERESSANTE OPLOSSINGEN ...

Wagenparkbeheer Beheer van werkuitrusting Logistiek voor werkkleding

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.

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.

WWW.INTIMUS-MPO.COM




