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Sleutel tot succes

Ontdek de kracht 
van goed sleutelmanagement.

 
Sleutels beveiligen uw organisatie.
Sleutels beschermen uw gebouw en uw waardevolle spullen. 
Sleutels geven verantwoordelijkheid en geven macht.

Deze verantwoordelijkheid en macht mogen echter niet willekeurig en ongecontroleerd worden 
verdeeld. Beheer uw sleutels daarom intelligent en verleen selectieve toegang.
Wij bieden u de instrumenten om dit alles controleren en schade te voorkomen.

De nieuwste digitale technologieën, door ecos systems zelf ontwikkeld, maken deze taak ge-
makkelijker voor u.
ecos sleutelmanagementsystemen bieden hierin al meer dan 20 jaar een helpende hand. 

ecos - electronically controlled organisation systems
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Sleutelmanagement

Intelligente sleutelkasten van ecos

Onze moderne sleutelbeheersystemen zijn computergestuurde, volledig geautomati-
seerde uitgifte- en retourstations voor uw sleutels. Bovendien brengen ecos systemen 
dezelfde functionaliteiten met zich mee als elke smartphone.

Continue 4G/5G-communicatie wordt verzekerd via een geïntegreerd modem.
Dit maakt geavanceerde videocommunicatie met onze systemen mogelijk. Alarmen 
zijn onafhankelijk van uw IT-infrastructuur. Uw beveiliging is hiermee dubbel versterkt.

Via de mobiele hotspot in de ecos systemen hebben andere nabijgelegen wi-fi -
compatibele apparaten, zoals de elektronische deurborden van ecos, toegang tot 
internet.

State-of-the-art electronics

Alle systemen zijn uitgerust met de nieuwste ARM-processors, 7“ touchscreens en 
geïntegreerde 5 MP camera, microfoon en luidspreker. Met Android als basis heb-
ben we altijd de beschikking over de nieuwste technologische innovaties. Vooral op 
het gebied van gebruikersinteractie vergroot dit de acceptatie van de systemen in uw 
organisatie.

Alarmcontacten met individuele ID-nummers voor elk van de twee deuren, een 
noodbatterij en twee veiligheidssloten beschermen het systeem. Een onafhankelijk 
monitoring board als „waakhond“ maakt het mogelijk om alarmmeldingen uit te 
geven, zelfs als het hoofdbord defect is.

Geïntegreerde veelkleurige LED-strips informeren in het groen over een succesvolle 
login. Het pulseren van blauwe LED‘s geeft bestaande communicatie aan en rode 
LED‘s informeren over een stroomstoring en het gebruik van de noodbatterij. Bij het 
scannen van QR-codes, het maken van foto‘s en het communiceren via video, zor-
gen witte LED’s voor een verbeterde de verlichting voor de camera.

ecos webman software 

In detail: geïntegreerde LED strips, alarmcontac-
ten aan de deur, antenne aan het systeem
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Schlüsselschränke 
für jeden Bedarf
Schlüsselschränke 
für jeden Bedarf

ecos key 40 met een deur uit polycarbonaat
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Toegang tot de sleutels

Verschillende methodes ter verifi catie voor het systeem met RFID, Multi-RFID, vingerafdruk, biometrische vingerafdruk, PIN of QR-Code

Het openen van de deur, op afstand, met de 
ecos app

Beschermen en helpen

De modernste technieken ter authenticatie, beschermen uw ecos systemen en verifi -
ëren de juiste toegang tot uw sleutels. Naast de klassieke pincode- en RFID-lezers 
zijn er lezers voor QR-codes, voor vingerafdrukken en zelfs biometrische lezers, die 
naast de vingerafdruk ook de aderen in de vingers “lezen”, beschikbaar.

Onze multi-RFID-lezer is compatibel met gangbare RFID-protocollen zoals Legic, 
Mi-fare, DesFire, I-Code, HID, HID Prox en Hitag. Uw bestaande lezers kunnen ook 
eenvoudig worden geïntegreerd via RS232, Wiegand of Data/Clock interfaces.

Alle opties kunnen met elkaar worden gecombineerd als multifactorauthenticatie. 
Toegang tot een sleutel wordt pas vrijgegeven nadat verschillende invoermethoden 
met succes zijn voltooid, zoals een RFID-kaart en een pincode.

Een vier-ogen-principe kan worden geactiveerd in bijzonder gevoelige omge-
vingen. In dit geval wordt toegang tot het systeem pas verleend nadat meerdere 
mensen zijn ingelogd met hun respectieve authenticatiemedium.

Met onze ecos-app kunnen bevoegde personen op afstand sleutels vrijgeven voor 
de brandweer of veiligheidsdiensten in noodgevallen.
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Simpel - efficiënt - gecertificeerd. ecos care.

Voor een nog eenvoudigere gebruikerservaring bieden we onze software ook 
aan als een service. Met ons rondom zorgeloos pakket ecos care, profiteert u 
van automatische software-updates en back-ups, evenals alle functies van de 
ecos-app.

Communicatie ligt in één hand en omvat zowel hosting als draadloze 
communicatie. Dit stelt ons in staat om onze klanten een beschikbaarheid 
van 99,9 % te bieden tussen onze systemen en server. Daarnaast besteden 
we de grootste zorg aan informatiebeveiliging, zoals blijkt uit onze ISO 
27001-certificering.

Beheer via app of internet
 
Naast de mogelijkheden van onze webgebaseer-
de software ecos webman, heeft de ecos app vele 
functies.

De ecos-app biedt meer dan alleen het louter be-
heren van gegevens. U kunt hiermee, waar dan ook, 
communiceren met uw sleutelkast.

Als er een sleutel is verwijderd, kan deze op een 
gedocumenteerde manier overhandigd worden aan 
een collega met de mobiele sleuteloverdracht via de 
app.

U profiteert ook van efficiëntieverhogende functies 
zoals mobiele sleutelreservering of integratie in uw 
Outlook-agenda.

Het reserveren van sleutels via de app en het 
web
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Sleutelinformatie

Bedien en beheer rechtstreeks op het systeem

Onze bewezen grafische en gebruiksvriendelijke interface spreekt voor zich. Dit betekent 
dat uw medewerkers deze meteen productief kunnen gebruiken. Eenvoudige zoek- en 
filterfuncties stellen u in staat om snel, zelfs uit duizenden andere sleutels, de gewenste 
sleutel te vinden.

De belangrijkste beheerfuncties, zoals het bekijken van historische gegevens, sleutels aan 
het systeem toewijzen, het aanmaken van medewerkers en het toewijzen van autorisaties, 
kunnen direct op het systeem worden uitgevoerd.

Met speciaal ontwikkelde toegangsschermen voor ruimtebeheer, voertuigbeheer en 
videocommunicatie kunt u nuttige gegevens verzamelen. Deze informatie wordt doorge-
geven aan andere gebruikers, de technische dienst of de administratieve afdeling.

Alleen de sleutels waartoe de gebruiker 
toegang heeft, kunnen ontgrendeld worden

De juiste sleutel kan snel gevon-
den worden met de zoekfunctie
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Correcties en alarmen via het systeem
 
Een breed scala aan beveiligingscontroles detecteert gebruikersfouten en 
toont rechtstreeks op het systeem de correctiemogelijkheden en informeert de 
verantwoordelijke partijen.

Als vooraf ingestelde tijdsautorisaties worden overschreden, wordt de be-
treffende gebruiker gewaarschuwd, net als de administratie. Deze berichten 
zijn vooral belangrijk voor tijdkritische toepassingen zoals voertuigbeheer: als 
een voertuig niet op tijd terug is, moet er mogelijk een vervangend voertuig 
worden georganiseerd.

Meer dan 20 verschillende alarmen kunnen akoestisch of visueel ter plaatse 
worden weergegeven en doorgestuurd naar veiligheidsfunctionarissen. Alar-
men kunnen zelfs worden doorgestuurd naar de autoriteiten met behulp van 
de ingebouwde potentiaalvrije contacten. Alle veiligheidsrelevante informatie 
wordt geregistreerd en is op elk moment beschikbaar voor de verantwoor-
delijken.
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Sleutels herkennen en 
vergrendelen

Vergrendeld vs ontgrendeld

Om uw sleutels te kunnen identificeren, moeten ze verbonden zijn met ID-pluggen. Dit maakt de unieke herkenning, in de zgn. slots, 
van de sleutel mogelijk. Bovendien kunt u ook voldoen aan verschillende vereisten voor de veiligheid van uw sleutels.

Als uw sleutels van vergelijkbare aard zijn, zoals het geval is met sleutels van patiënten en uw medewerkers met al deze sleutels mo-
gen werken, heeft u de sleutelkast minder nodig voor beveiliging en meer voor een betere organisatie. In dit geval zijn de standaard 
blauwe stekkers voldoende, vooral om het vervelende zoeken naar sleutels te voorkomen. Door retourtijden of gebruiksduur in te 
stellen, wordt de gebruiker gewaarschuwd via e-mail of pushmeldingen op de app om de sleutel terug te brengen.

Als uw sleutels belangrijk zijn en u hun toegang wilt beperken tot bepaalde (groepen) medewerkers, kunt u beter de roestvrijstalen 
afsluitbare ID-veiligheidspluggen gebruiken. Hiermee kunt u het gebruik van individuele sleutels direct controleren, bijvoorbeeld 
door tijdautorisaties te activeren. Dit betekent dat na het einde van het werk geen enkele werknemer deze sleutel mag en kan ge-
bruiken of uitgeven, of dit alleen kan doen als een tweede persoon hiermee instemt.

Slots met vergrendelde ID-veiligheidspluggen, standaard blauwe ontgrendelde ID-pluggen en gedeactiveerde slots
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Depending on your security needs you can use different 
key rings to attach your key to your ID-plugs

ID-plug zonder vergrendeling (boven)
ID-veiligheidsplug met vergrendeling (onder)

    ID-Plug

 
  

  
  

 W A R R A NTY

5 YEARS
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KKeeyy  sslloottss WWeeiigghhtt  //  kkgg

HHoouussiinngg SSttaannddaarrdd KKeeyyss WWiiddtthh HHeeiigghhtt DDeepptthh WWeeiigghhtt

XXXXSS ecos key 20 10-20 650 350 180 30

XXSS ecos key 40 20-40 650 530 180 40

SS ecos key 80 40-80 650 880 180 50

MM ecos key 120 80-120 960 730 180 60

KKeeyyss WWiiddtthh HHeeiigghhtt DDeepptthh WWeeiigghhtt

LL 80-120 960 1840 180 105

LL 120-180 960 1840 180 105

LL 180-240 960 1840 180 110

LL

HHoouussiinngg  ""LL""

ecos key 120 wide 
ecos key 180 
ecos key 240 
ecos key 360 240-360 960 1840 180 120

EExxtteennssiioonn KKeeyyss WWiiddtthh HHeeiigghhtt DDeepptthh WWeeiigghhtt

LL ecos ext 180 120-180 810 1840 180 100

LL ecos ext 240 180-240 810 1840 180 105

LL ecos ext 360 240-360 810 1840 180 115

KKeeyy  CCaabbiinneettss DDiimmeennssiioonnss  //  mmmm

Behuizingen en formaten

Onze sleutelkasten bestaan uit een, van poedercoating voorziene stalen behuizing met 
hoogwaardige rvs deuren. Om veiligheidsredenen worden de kasten vervaardigd uit een 
compacte stalen behuizing uit één stuk met een geïntegreerd bedieningspaneel.

In geval van uitval van alle elektronische functies kunnen de deuren en de vergrendelde 
slots, als laatste redmiddel, snel en zonder het gebruik van gereedschap mechanisch 
kunnen worden ontgrendeld via twee veiligheidssloten.

Sleutelkasten

ecos key 360 key 80 key 120 key 40 key 20
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Transparante of geblindeerde 
deuren

Afhankelijk van de vereisten kunt uw sleutels 
uit het zicht opbergen, achter een massieve 
roestvrijstale deur, of achter een transparante 
deur uit polycarbonaat, voor een snelle visuele 
inspectie.

2x ecos ext 360 + ecos 10" Terminal  
(Vrijstaand)

ecos key 360 + ecos ext 360  
(Wandmontage)

6 cm

9 cm

Uitbreidingen voor een groot / groter aantal sleutels - ecos extension

Heeft u een zeer groot aantal sleutels, dan kunt u onze L-behuizing eenvoudig uitbreiden. Afhankelijk van de beschikbare ruimte 
kunnen twee of meerdere kasten naast elkaar aan de muur gemonteerd worden, of als alternatief rug-aan-rug vrijstaand. Daarbij 
bestaat de mogelijkheid om of het geïntegreerde 7“ besturingspaneel te gebruiken, maar ook grotere panelen met een 10“ of 15“ 
beeldscherm.
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Ervaring telt

Uit meer dan 20 jaar ervaring met de behoeften van onze klanten, hebben we ge-
leerd dat niets belangrijker is voor onze klanten dan voldoende ruimte voor hun sleu-
tels. Bovenal is gemakkelijke toegang belangrijk voor hen. Er moet voldoende ruimte 
zijn voor vingers om de ID-stekkers te trekken. Door elke rij met slots te verschuiven, 
bereiken we 6 cm in horizontale afstand zonder de sleutelkast te groot te maken.

Sommige gebruikers willen alleen individuele sleutels of een klein aantal sleutels 
beheren. Zij hebben minder ruimte per sleutel nodig. Andere gebruikers hebben hun 
sleutels samengepakt tot grote sleutelbossen, voor bijvoorbeeld rondleidingen of alle 
sleutels van één gebouw op aan één sleutelhanger te hebben. Er zijn ook extra grote 
sleutels, van vroeger of voor meer veiligheid.

Hiervoor bieden wij verticale ruimte van 9 cm tot 20,5 cm. Als uw sleutels zelfs voor 
deze ruimte te groot zijn, kunt u slots deactiveren en ervoor zorgen dat bepaalde 
posities ongebruikt blijven zonder extra kosten te maken.

Omdat sleutels slechts één toegangsmedium zijn, worden andere toegangsmedia, 
zoals RFID-kaarten voor elektronische toegangscontroles, ook af en toe opgeslagen 
in onze kasten.
Speciaal voor dit doel hebben we de diepte van het interieur van onze systemen 
vergroot tot 10 cm om ISO-kaartformaten zonder schade op te kunnen bergen, zelfs 
als deze in de lengterichting uitsteken.

Ruimte voor uw sleutels

10 cm interior depth offers space for ISO card formats
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ecos key 120 wide ecos key 180 ecos key 240

6 cm

10,6 cm

6 cm

14,2 cm

6 cm

20,5 cm

wide

ecos key 80 ecos key 40 wide

6 cm

9 cm

5,4 cm

standard

6 cm

9 cm

wide

ecos S - Housing „standard“

Meer ruimte in de grote ecos L - behuizing

ecos S - Housing „wide“
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Ruimte voor véél sleutels

ecos key 1440 met rvs deur en 2 x rechts scharnierende 
deuren(ecos key 360 met 3 x ecos systeemuitbreiding 360)

Het aantal sleutels dat via één besturingseenheid beheerd kan worden, is met behulp van onze uitbreidingssystemen ongelimiteerd. 
Niet onze elektronica is de doorslaggevende factor, maar uw gebruikersgemak. Om deze reden zou de aanschaf van een tweede 
bedieningsterminal moeten worden overwogen, als het aantal sleutels een bepaalde limiet overschrijdt en tegelijkertijd het aantal 
gebruikers toeneemt.

Voor meer gebruiksgemak bij het beheer van een groot aantal sleutels kunnen onze uitbreidingssystemen worden geleverd met de 
deur links- of rechts gescharnierd. Dit bespaart u onnodige stappen en u heeft in één oogopslag zicht op de verlichte LED‘s van de 
gewenste sleutels.
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Meer ruimte voor later

Toekomstbestendig investeren

Eén van de belangrijkste overwegingen bij de aanschaf van een sleutelkast is het 
aantal sleutels dat moet worden beheerd.

Vooral voor dienstverleners, die veiligheids-, thuishulp-, verzorging- of schoonmaak-
diensten verzorgen, is de toekomstige bedrijfsontwikkeling moeilijk te voorspellen en 
dus het aantal klanten waarvoor slots benodigd zijn.

Dit soort innovatieve investeringen vanuit uw organisatie duidt op een succesvolle 
toekomst, daarom geloven wij in u en investeren wij in u.

Al onze sleutelkasten zijn volledig gebouwd met alle nodige mechanica en elektroni-
ca, zelfs als niet alle voorhanden zijnde slots zijn geactiveerd. Deze gedeactiveerde 
slots kunnen op elk moment binnen enkele minuten worden geactiveerd.

Er zijn geen systeemaanpassingen en extra installatiekosten nodig. Er hoeven geen 
afspraken ingepland te worden.

Alles wat u nodig hebt om de overige slots te active-
ren: Extra ID-stekkers en een ecos-licentiecode
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Het ivoeren van de licensiecode

Het verwijderen  van de beschermstopjes

Het inlezen van de ID-pluggen

Procedure voor het activeren van aanvullende slots
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De dingen makkelijker gemaakt

 
De combinatie van een lockersysteem met een sleutelkast maakt het efficiënte ge-
bruik van één bedieningspaneel mogelijk. Het geeft de gebruiker de mogelijkheid 
om tegelijkertijd sleutels met bijbehorende zaken zoals medicijnen, documenten of 
andere hulpmiddelen mee te nemen.

Zeer belangrijke sleutels kunnen afzonderlijk van de andere sleutels in individuele 
kleine lades worden beveiligd.

Standaard heeft elke sleutelkast een aansluiting (connector), die het mogelijk maakt 
om lockers en sleutelkast moeiteloos met elkaar te verbinden.

Toegangssleutels ...

... en medicijnen

Sleutels en meer

ecos key 360 verbonden met een locker systeem 
met 8 x 1m/2 lades
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ecos key 120, extern verbonden via een connector met een locker systeem met 1m/2 en 1m/4 lades

Huissleutel met ID-plug Autosleutel met RFID sticker Gegevensdrager / 
werkmateriaal

Autosleutels en -papieren

Automatische lades voor

Combinatie met een ecos locker systeem
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ecos key 20 met deur uit polycarbonaat voor uitgifte van gereserveerde sleutels

Ruimtebeheer

Integratie in uw organisatie

Hoe minder programma‘s er bediend hoeven te worden, hoe eenvoudiger.

Met dit in gedachten hebben we onze functies geïntegreerd in het Microsoft Offi ce-pakket. Directe ver-
binding van onze reserveringsmodule met de Outlook-agenda zorgt ervoor ook de functies hiervan in de 
agenda gebruikt kunnen worden.

Resources kunnen worden toegewezen aan afspraken in de Outlook-agenda. Deze resources laten direct 
zien of de sleutel(s) beschikbaar is/zijn voor de gewenste dag en tijd. Zo ja, dan krijgt de organisator van 
de afspraak toegang op de juiste dag en tijd.

Zo (her)kent de sleutelkast alle relevante informatie over deze afspraak, zoals kamer, dag, tijd en deelne-
mers. Via de mobiele hotspot van onze sleutelkasten worden deze gegevens via Wi-Fi direct op de betref-
fende elektronische deurbordjes weergegeven.

In tijden van home offi ce maakt dit het voor elke medewerker heel gemakkelijk om een werkplek op locatie 
te reserveren. Dit kan natuurlijk ook via de ecos app.

Bij het maken van afspraken kan ook eventueel gewenste cateringservice besteld worden, via geautomati-
seerde e-mailing.
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Reservering van ruimtes en extra diensten direct in de 
Outlook-agenda

Integratie met 
Outlook

Digitale deurbordjes
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...and can be viewed by the next user by clicking 
on the virtual key

Dankzij de reserveringsfunctie heeft u een 
betrouwbaar overzicht of de benodigde voer-
tuigen beschikbaar zijn.

Informatie over het voertuig wordt direct in 
het systeem ingevoerd wanneer de sleutel 
in het systeem wordt geretourneerd...

Voertuigbeheer

Gebruik telt

Voertuigsleutels moeten op een gecontroleerde manier worden beheerd vanwege de waarde van het voertuig dat 
ze vertegenwoordigen. Maar dat is nog niet alles, want beschikbaarheid is ook van groot economisch belang.

Om de beschikbaarheid te optimaliseren, hebben we de twee punten „voor de reis“ en de sleutelretour „na de 
reis“ verbeterd met de modernste technologieën.

ecos heeft vier opties voor het reserveren van een voertuig. Via de ecos webman, de ecos mobiele app, de Out-
look agenda of direct op het systeem. Verschillende autorisatie- en toewijzingsconcepten maken zo een optimaal 
gebruik van uw voertuigen mogelijk.

Extra opties zorgen ervoor dat de betreffende gebruiker in staat is om een voertuig te besturen. Dit kan bijv. een 
alcohol- of rijbewijscontrole zijn, maar ook een controle van geldigheid bij speciale rijbewijzen.

Na het einde van uw rit kunt u via verschillende vensters verplichte of vrijwillige informatie delen met andere ge-
bruikers of de technici en beheerders.
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Geïntegreerde rijbewijscontrole

Verplichte ademtest

ecos key 20 met ingebouwde ademtester
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Intercom

Communicatie zorgt voor vertrouwen
 
Veel medewerkers staan nogal sceptisch over de introductie van nieuwe techno-
logieën. Je vraagt je af wat dit voor jou betekent.

Het is de gezamenlijke taak van het management en de fabrikant van deze nieu-
we technologieën om vertrouwen te creëren bij medewerkers. Om deze reden 
geven we de gebruiker de mogelijkheid om via de sleutelkast, als interne service-
hotline, met de betreffende verantwoordelijke contact op te nemen.

Standaard zijn onze systemen uitgerust met audiocommunicatie. Indien gewenst, 
kan ook video worden toegevoegd. Via intelligente groepstoewijzing kan de 
hulpbehoevende gebruiker direct met de technische dienst, de administratie, 
maar ook de veiligheidsdienst ter plaatse bellen.

Loginscherm met belfunctie. Camera zit links 
en de microfoonerechts van de RFID kaart-
lezer

Videocommunicatie met de centrale via de sleutelkast Directe verbinding met de centrale
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Toegangsdeuren

Meer dan sleutels

Om het complete sleutelmanagementsysteem af te ronden, bieden wij speciale terminals, 
die naast hun intercomfunctie ook elektrische sloten van toegangsdeuren kunnen openen. De 
stamgegevens van uw medewerkers zijn bekend via het systeem, alleen moet een aanvullende 
machtiging voor de buitendeur worden afgegeven.

Deze combinatie zorgt voor een nog betere integratie van onze systemen in uw organisatie. De 
sleutel van uw belangrijkste deur, de voordeur, moet niet langer worden meegenomen, maar 
wordt elektronisch vervangen.
Onze videocommunicatie maakt de identificatie van externe bezoekers mogelijk. Als de be-
zoeker bekend is of zich kan identificeren, kun je de deur op afstand voor hem openen met de 
ecos-app. 

Met onze hard- en softwarematige uitbreidingen op het gebied van toegangscontrole en be-
zoekersbeheer maakt u uw ecos sleutelmanagementsysteem compleet. Begroet uw bezoekers van 

afstand met de ecos app

Videocommunicatie en toegangscontrole met een ecos terminal
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Binnenshuis

Bij een 24/7 gemeentelijk nutsbedrijf

Een gemeentelijk nutsbedrijf in Noord-Duitsland voorziet de inwoners van de stad niet alleen 
van gas, water, licht en stadsverwarming, maar ook van telefonie, internet, kabel-tv en mobie-
le communicatie via een eigen glasvezelnetwerk.

Het bezit en beheert ook vastgoed en dienstverlenende bedrijven, zoals een pretpark, een 
zwembad en de vervoersdiensten.

Vijf ecos systemen beheren een totaal van 2.000 sleutels van verschillende types.

Ook wordt het volledige wagenpark van bedrijfsvoertuigen, inclusief elektrische fietsen, be-
heerd met behulp van onze voertuigbeheertoepassing.

Volgens de eigen verklaring van het bedrijf moesten werknemers, tijdens de pre-ecos-perio-
de, de sleutels uitgeven. Dit was echter alleen mogelijk tijdens de reguliere werkuren. Van-
wege de verschillende diensten die door deze gemeentelijke nutsbedrijven worden aange-
boden, was een 24/7 service echter essentieel.

Al bijna 10 jaar wordt deze service onvermoeid, meer dan 50 keer per dag, door het ecos 
sleutelmanagementsysteem aan de 500 werknemers van dit nutsbedrijf verleend.
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De huis-noodoproepcentrale van het Duitse Rode Kruis

Al 20 jaar maakt de huis-noodoproepcentrale van een afdeling bij het Duitse Rode Kruis gebruik van ecos sleutelmanage-
mentsystemen. Dit systeem is in de loop der tijd regelmatig uitgebreid en vernieuwd, nu omvat het  vele modules waar de 
sleutels van enkele duizenden klant beheerd en gecontroleerd worden.

In het systeem zijn ondertussen ook de dienstvoertuigen van de vereniging opgenomen en deze worden nu beheerd via 
het ecos-voertuigbeheersysteem.

Om zo snel mogelijk bij hun klanten te zijn, werden de 5 locaties uitgerust met decentrale systemen.

Volgens het afdelingshoofd zijn de werkprocessen en procedures zeer nauw verbonden met de ecos-software. Werksche-
ma‘s met de desbetreffende autorisatieverdeling worden wekelijks opgesteld.

Hij noemt de twee belangrijkste voordelen van het ecos-sleutelmanagementsysteem. 
De tijd die wordt bespaard in een noodsituatie. Zelfs als het zoeken naar de juiste sleutel slechts een paar minuten langer 
zou duren zonder het sleutelsysteem, kunnen deze minuten levens redden.

Het tweede grote voordeel, dat steeds belangrijker wordt in tijden van verhoogde gegevensbescherming, is de bescher-
ming van de persoonlijke gegevens van zijn klanten, die alleen toegankelijk zijn voor een zeer kleine groep werknemers.
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Buitenshuis

Robuust en betrouwbaar

Alle ecos systemen worden vervaardigd met behulp van componenten uit de auto-industrie. 
Naast de hoge kwaliteitsnormen van de automobielindustrie en de kostenbesparingen die 
gepaard gaan met massaproductie, is de betrouwbaarheid van deze elektronische compo-
nenten bij het gebruik buitenshuis van cruciaal belang voor ecos systemen.

Het afgedekte temperatuurbereik, waaronder onze systemen nog probleemloos functioneren 
en de robuustheid tegen externe weersomstandigheden maken het buitengebruik zonder 
aanpassingen rechtstreeks vanuit de fabriek mogelijk.

De compacte behuizing uit één stuk van de sleutelkasten beschermt tegen stof en water. 
Desalniettemin raden we bij buitengebruik aan om een afdak te installeren, vooral om de 
gebruiker te beschermen tegen regen.

De bovenstaande systemen hebben zich al vele jaren bewezen in buitengebruik.

ParkeergarageGemonteerd aan een buitenmuur

ecos key 80 in een ondergrondse 
parkeergarage in Frankrijk

ecos key 20 en 40 voor buitengebruik op militaire terreinen, uitgerust met afdak ter bescherming van systeem en 
gebruiker
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Dagelijks gebruik in de Zuid-Afrikaanse mijnen

Verschillende sleutelmanagementsystemen van verschillende afmetingen en systeemgeneraties in vele jaren van hard continu buitengebruik. 
Het systeem rechtsboven wordt momenteel geactualiseerd en voorzien van de nieuwste processoren.
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