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Dingen in het 
systeem

De focus ligt op uw waardevolle spullen.

Al 20 jaar helpen ecos systemen om sleutels en andere zaken op een gecontroleerde manier 
te verstrekken aan de bevoegde personen. Sindsdien werken we onophoudelijk aan het beheer 
voor steeds meer verschillende objecten in onze systemen. 

Onze focus ligt op het integreren van de fysieke wereld in de digitale wereld. In de echte we-
reld staan de fysieke objecten, de dingen centraal. 

We gebruiken ze elke dag, we gebruiken ze in alle aspecten van ons leven. Maar de meeste 
van deze dingen zijn niet onderling verbonden. 

Om dingen in ons digitale leven te integreren kunnen, moeten we er toezicht op houden, tellen, 
op een gecontroleerde manier uitgeven en terugnemen. ecos locker (of depot) systemen doen 
precies dat. 

Verlate retourzendingen, evenals het bereiken van het minimaal benodigde voorraadsniveau, 
worden elektronisch gerapporteerd en herinneringsmails of nabestellingen worden automatisch 
verstuurd. 

Dit is onze wereld, de ecos wereld: 
Met  state-of-the-art technologieën slaan wij een brug tussen de fysieke en digitale wereld.

ecos - electronically controlled organisation systems
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De essentie van dingen

Onze kijk op de dingen

Wij van ecos zien dingen in het volgende licht:

“Dingen, als beweegbare objecten in de materiële omgeving van de mens, all-
edaagse voorwerpen die het leven van de mens vormen“.

Dingen kunnen in principe worden onderverdeeld in gebruiks- en verbruiksartikelen. 

Verbruiksartikelen zijn goederen die regelmatig moeten worden vervangen, omdat ze opgebruikt zijn of veranderd 
door hun gebruik. 

Gebruiksartikelen, zoals apparaten en gereedschap daarentegen, worden beschouwd als duurzaam aangezien 
deze voor een langere levensduur ontworpen zijn.

- Museum der Dingen

Houd dingen uit elkaar
 
Om uw spullen beter uit elkaar te kunnen houden, heeft u eerst een concept nodig en dan compartimenten, veel 
compartimenten. Compartimenten voor kleine dingen en voor grote dingen, voor lichte onderdelen en voor zware 
onderdelen. Individuele objecten en massa-artikelen moeten worden beheerd. Uw waardevolle spullen moeten 
goed beveiligd en elektrische apparaten opgeladen zijn. 

Dit is precies waar onze intelligente lockersystemen om de hoek komen kijken. Natuurlijk is een uniforme oplossing 
vanwege de verscheidenheid aan objecten en toepassingen niet mogelijk. Toch profiteert uw organisatie van het 
op dezelfde manier beheren van al deze spullen. De administratieve kosten verminderen voor elk extra object dat 
wordt beheerd door een lockersysteem door een gestandaardiseerde objectoverdracht en training van werkne-
mers.
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VerbruiksartikelenGebruiksartikelen

Voertuigen, elektronische apparaten, gereedschap, 
wapens

Medicijnen, gegevensdragers, kabels, munitie
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Dingen herkennen

Dingen opbergen

ecos-lockersystemen zijn speciaal ontworpen om een breed scala aan items op te 
kunnen bergen en dit op een manier die zo ruimtebesparend mogelijk is. Het modulaire 
ontwerp met 40 verschillende lockermaten van 0,5 tot 500 liter inhoud biedt de juiste 
plek voor alle dingen.

Dingen gebruiken ...

Objecten voor dagelijks gebruik, zoals gereedschappen, boren of tablets, worden 
vaak gebruikt door verschillende mensen en elke dag gedurende meerdere jaren. Deze 
objecten, die vaak een zéér hoge waarde vertegenwoordigen, moeten eenvoudig her-
kend en aan de betreffende gebruiker gekoppeld kunnen worden. Dit geldt vooral voor 
vergelijkbare items zoals wapens of laptops. In sommige regelgevingssituaties moet het 
ook mogelijk zijn om het object zonder enige twijfel te identificeren. De technologische 
oplossing bij uitstek is om deze items te markeren met RFID-labels. 

Veel gereedschappen krijgen hun stroom van accu’s. Dit verhoogt hun mobiliteit en da-
armee de gebruiksmogelijkheden. Maar om ze te gebruiken, moeten ze wél worden 
opgeladen. Dankzij de geïntegreerde laadfuncties in onze lockersystemen kunnen deze 
worden opgeladen terwijl ze worden opgeslagen, waardoor ze volledig operationeel 
zijn voor de volgende gebruiker.

… óf dingen verbruiken

Verbruiksartikelen en wegwerpartikelen daarentegen worden slechts een paar keer ge-
bruikt, vaak zelfs maar één keer, en worden dan opgebruikt. Daarom zijn kostenbespa-
rende methoden nodig voor objecten zoals boorkoppen, medicijnen en munitie. 

Om extra kosten of extra werk te voorkomen, is de beste manier om verbruiksartikelen te 
markeren het gebruik van een herkenningsfunctie die eigen is aan het object. Het eenvou-
digste unieke kenmerk van een ding is het gewicht.
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Dingen herkennen

De toekomst in Object Management
met ecos lockerssystemen 
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Dingen identificeren

Herkennen wat belangrijk is. RFID identificatie van ecos
 
RFID-technologie is de meest beproefde methode om bijna elk object duidelijk te 
identificeren. Door unieke RFID-tags of stickers op uw waardevolle spullen te be-
vestigen, detecteren onze intelligente lockers op elk moment of het juiste, verkeerde 
of geen object  is in its assigned locker. zich in de toegewezen locker bevindt. De 
actuele status wordt via RGB LED aan de buitenkant aangegeven, evenals weerge-
geven in de software op het systeem, het web en de app. 

Er zijn bijbehorende RFID-labels voor elk object, groot of klein, gemaakt van metaal 
of een ander materiaal.

Onze RFID-technologie is beschikbaar voor alle laden- en lockersystemen. Geïns-
talleerd onder een dubbele bodem, herkennen de sensoren elk gemarkeerd object, 
ongeacht de exacte positie in de kluis. Er kunnen maximaal 4 objecten tegelijk wor-
den gedetecteerd. Omdat het leesproces ongestoord in de gesloten kluis plaatsvindt 
door invloeden of bewegingen van buitenaf, is een uiterst nauwkeurige detectie 
gegarandeerd. 

De gebruiksartikelen binnen uw organisatie moeten permanent en uniek worden gemerkt. Dit is niet 
alleen vereist voor inventarisatie, maar is ook essentieel voor het bijhouden van het gebruik. Bovenal 
bespaart de automatische, contactloze identificatie van deze objecten tijd en voorkomt het fouten.
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ID-Plug in een locker

Belangrijke apparatuur die nodig is voor het werk, zoals portofoons of documenten, 
moet vaak samen met de bijbehorende ruimte of voertuigsleutel worden beheerd. 
Onze lockers kunnen hiervoor worden uitgerust met een extra ID-stekker. Hele bos-
sen sleutels kunnen eraan worden bevestigd en herkend naast de RFID-herkenning in 
de locker.

RFID-Sticker

Voor veelgebruikte voorwerpen, zoals gereedschap of voertuigsleutels, mogen de 
ergonomie en de hantering niet worden verstoord. Dit is waar onze verschillende 
RFID-stickers in verschillende maten in het spel komen. Ontworpen voor eenmalig ge-
bruik, hechten de stickers gemakkelijk aan elk oppervlak en worden ze onherstelbaar 
vernietigd wanneer ze worden verwijderd.

RFID-Tag

Standaard RFID-tags zijn bijzonder geschikt voor gebruik op sleutelhangers of be-
zoekersbadges. Met een frequentie van 13,56 MHz worden ecos-tags gekenmerkt 
door een hoge kloksnelheid wat een betrouwbare herkenning in de locker garan-
deert.

Multi-RFID

Om alle arbeidsmiddelen van een medewerker zo efficiënt mogelijk te beheren, 
wordt onze multi-RFID-technologie gebruikt. Hiermee kunnen maximaal 4 objecten 
betrouwbaar worden herkend in één locker. Deze toepassing vermindert niet alleen 
het ruimteverbruik en de aanschafkosten, maar verhoogt ook de efficiëntie tijdens het 
dagelijks gebruik.

Herkenningsopties: 
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Dingen onder stroom

Met behulp van de  geïntegreerde oplaadfucntie
 
 
Het beheer van uw elektrische apparaten staat compleet in het teken van efficiëntie. 
Alleen als elk apparaat aan het begin van de dienst volledig operationeel is, kunnen 
uw medewerkers meteen aan de slag. 

Daarom zijn zowel onze lockers als lades verkrijgbaar met laadaansluitingen voor 
5V of 12V. Voor grotere apparaten is er ook een 230V-aansluiting beschikbaar voor 
onze lockers. 

Als bij toverslag begint het laadproces, zodra de apparaten zijn teruggebracht en 
vindt buiten werktijd plaats. De huidige laadstatus van het apparaat wordt weer-
gegeven door een RGB-LED die aan de buitenkant van elke kluis is gemonteerd. 
Hierdoor kun je in één oogopslag zien welke apparaten volledig zijn opgeladen. 

Voor nog meer efficiëntie kan de optie First In - First Out geactiveerd worden. Dit als 
onderdeel van een deelconcept of bij gebruik in meerdere ploegendiensten. Het 
geeft altijd het apparaat uit met de hoogste accustand.

Smartphone in een 1m depot met 5V USB – 
poort (boven) en in een m/2 lade (onder)

Tablet in een L/6 lade met een 5V aansluiting 
(onder)

Laptop in een L depot met een 230V stopcon-
tact (onder)
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Laptop met 12V aansluiting in een L/6 lade
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Het wegen van dingen

Het gewicht van dingen
 
Onze systemen kunnen objecten, met een gewicht tussen 5 gram en 50 kilogram, tot in promillages 
nauwkeurig bepalen. Dit maakt de identificatie van een enkel object uit tot honderd andere vergelij-
kbare objecten mogelijk. 

Verbruiksartikelen zijn ideaal voor dit doel. Veel soortgelijke items worden opgeslagen in depots, bij-
voorbeeld boorkoppen, printerinkt, medicijnen of ammunitie. Maar ook halffabricaten, goederen die 
op voorraad zijn in het magazijn of reserveonderdelen kunnen op deze manier automatisch worden 
uitgegeven. De inventarisatie vindt plaats via continue inventarisatie. Als het voorraadniveau onder 
een aangegeven niveau daalt, wordt dit automatisch doorgegeven. 

De gelijkenis van de objecten maakt een exacte elektronische telling mogelijk. Zo kunnen afzon-
derlijke delen van enkele honderden gemakkelijk worden onderscheiden en toegewezen aan de 
geverifieerde betreffende gebruiker. Met behulp van intelligente algoritmen kunnen maximaal twee 
verpakkingsniveaus worden berekend.
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Omdat alles telt. Precieze Kalbratie voor elk depot.
 
Alleen met een nauwkeurigheid, tot in promillages, is een dergelijk systeem zinvol 
vanuit economisch en juridisch oogpunt. Natuurlijk moet ervoor worden gezorgd 
dat de gebruiker 100 patronen terugbrengt van de 100 die meegenomen zijn; dat 
slechts één kalmerende tablet werd ingenomen; dat alle genomen boorkoppen terug 
in de betreffende locker terechtkomen. 

Precies deze nauwkeurigheid wordt bereikt door een ingebouwd kalibratiepro-
gramma, dat het exacte aantal van elk item herkent. Door kunstmatige intelligentie 
te gebruiken in onze beoordelings-algoritmen om de ontvangen gegevens van de 
continue gewichtsmetingen te analyseren, detecteren we de kleinste afwijkingen. 
Indien nodig verwijderen we storende elementen zoals temperatuurschommelingen 
automatisch. Abnormale veranderingen worden als alarmbericht doorgestuurd naar 
de verantwoordelijke persoon.

Invoermasker op het systeem voor het kalibreren van de ecos gewichtssensoren Kalibratie in een lade en in een 
locker
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Intelligente palletstellages
 
Hoe groter het aantal verschillende dingen dat kan worden opgeslagen en geteld, hoe rendabeler 
het voor u wordt. Voor zeer grote of zeer zware dingen zijn de kosten van het bouwen van nieuwe, 
niet-standaard opslagsystemen onevenredig hoog. 

Om deze reden hebben we onze toevlucht genomen tot het meest gebruikte opslagsysteem ter we-
reld: stellages voor pallets. Wij leveren de technologie en u zorgt voor de stellages. 

Onze upgrade kit voor stellages is geschikt voor het wegen van identieke artikelen van 5 tot 500 kg 
per palletruimte. De gegevens worden geïntegreerd in het bestaande systeem en is via de bestu-
ringseenheid eenvoudig te beheren. Het palletweegsysteem kan op elk moment eenvoudig achteraf 
worden gemonteerd.

Zeer zware dingen

Dingen die niet binnen het concept passen.

Inventaris - conventioneel (links) en met ecos upgrade kit (rechts)
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Maak de dingen intelligenter
 
 

De elektronische displays aan de schappen zijn volledig geïntegreerd in de datas-
troom van de ecos-programma‘s. De artikelnaam, het artikelnummer en de respec-
tievelijke QR-code worden beheerd via de software. De voorraden zijn in evenwicht 
en de herbevoorrading wordt geactiveerd. 

Kalibratiegegevens en huidige gewichten worden verzameld en doorgestuurd op de 
palletlocatie. State-of-the-art technologieën herkennen de betreffende werknemer 
die materiaal uit het schap verwijdert of opnieuw aanvult. 

Het systeem is heeft een geoptimaliseerd energieverbruik en wordt aangedreven 
door lithiumbatterijen. Deze hoeven slechts één keer per jaar opgeladen te worden. 
Daarnaast stuurt het systeem een alarmmelding als de spanning onder een bepaald 
niveau komt. 

De upgradekit bevat twee stabiele U-profielen per palletlocatie, waarin alle compo-
nenten zijn geïntegreerd. Deze worden eenvoudig op de staanders van de pallets-
tellage geplaatst en aangepast. Bedrading is niet nodig; u bespaart de installatie-
kosten en bent flexibel veranderingen bij verbouwingen en herindelingen. 

ESL display voor ieder palletlocatie

Kabelloze montage aan de balken van de stellage
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eeccooss  ddeeppoott //ll

ddeeppoott  mm WWiiddtthh HHeeiigghhtt WWiiddtthh HHeeiigghhtt DDeepptthh VVoolluummee

1m 270 150 220 135 240 7
1mx2 270 300 220 285 240 15
1mx3 270 450 220 435 240 23

2m 590 150 540 135 240 17
2mx2 590 300 540 285 240 37
2mx3 590 450 540 435 240 56

ddeeppoott  MM WWiiddtthh HHeeiigghhtt WWiiddtthh HHeeiigghhtt DDeepptthh VVoolluummee

1Mx1/3 270 150 220 135 490 15
1Mx1/2 270 225 220 210 490 23
1Mx2/3 270 300 220 285 490 31
1M 270 450 220 435 490 47
1Mx2 270 900 220 885 490 95
1Mx3 270 1350 220 1335 490 144
1Mx4 270 1800 220 1785 490 192

ddeeppoott  LL WWiiddtthh HHeeiigghhtt WWiiddtthh HHeeiigghhtt DDeepptthh VVoolluummee

Lx1/3 430 150 380 135 490 25
Lx1/2 430 225 380 210 490 39
Lx2/3 430 300 380 285 490 53
L 430 450 380 435 490 81
Lx2 430 900 380 885 490 165
Lx3 430 1350 380 1335 490 247
Lx4 430 1800 380 1785 490 332

ddeeppoott  22MM WWiiddtthh HHeeiigghhtt WWiiddtthh HHeeiigghhtt DDeepptthh VVoolluummee

2Mx1/3 590 150 540 135 490 36
2Mx1/2 590 225 540 210 490 56
2Mx2/3 590 300 540 285 490 75
2M 590 450 540 435 490 115
2Mx2 590 900 540 885 490 234
2Mx3 590 1350 540 1335 490 353
2Mx4 590 1800 540 1785 490 472
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OOuuttssiiddee  bblloocckk  //mmmm IInnssiiddee  uussee  //  mmmm

ecos depots - 
de intelligente lockers

De klassieke ecos depot - lockers zijn verkrijgbaar met een hoogwaar-
dige 3 mm rvs deur of een transparante polycarbonaat voorkant. 

Dankzij 40 verschillende groottes en capaciteiten tot 500 liter zijn de depots ge-
schikt voor het beheer van de meeste alledaagse voorwerpen. Een RGB LED aan 
de buitenkant van de locker geeft altijd informatie over de huidige bezettingsstatus.

Het modulaire ontwerp van onze lockersystemen maakt elke combinatie van klassieke 
depots en state-of-the-art gemotoriseerde laden mogelijk. Individueel geconfigureerd vol-
gens uw behoeften, bieden meer dan 40 lockerformaten de juiste ruimte voor elk object.

Locker systeem met ecos depots  De afmetingen van de doorlaatopening worden in elk geval gecalculeerd aan de 
hand van de buitenafmetingen minus 35 mm in de hoogte en 75 mm in de breedte

*

Grote & kleine dingen
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eeccooss  ddrraawweerr  --  SScchhuubbffääcchheerr

eeccooss  ddrraawweerr //ll //kkgg

ddrraawweerr  mm WWiiddtthh HHeeiigghhtt WWiiddtthh HHeeiigghhtt DDeepptthh VVoolluummee LLooaaddwweeiigghhtt

1m/4 270 150 85 45 140 0,5 1
1m/2 270 150 210 45 140 1 2

ddrraawweerr  MM WWiiddtthh HHeeiigghhtt WWiiddtthh HHeeiigghhtt DDeepptthh VVoolluummee LLooaaddwweeiigghhtt

2M/6 590 450 480 45 350 8 20
2M/3 590 450 480 114 350 19 20
2M/2 590 450 480 184 350 31 20

3M/6 910 450 800 45 350 13 20
3M/3 910 450 800 114 350 32 20
3M/2 910 450 800 184 350 52 20

4M/6 1230 450 1120 45 350 18 20
4M/3 1230 450 1120 114 350 45 20
4M/2 1230 450 1120 184 350 72 20

ddrraawweerr  LL WWiiddtthh HHeeiigghhtt WWiiddtthh HHeeiigghhtt DDeepptthh VVoolluummee LLooaaddwweeiigghhtt

L/6 430 450 320 45 350 5 20
L/3 430 450 320 114 350 13 20
L/2 430 450 320 184 350 21 20
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ecos drawer - 
het efficiënte ladensysteem

 
Alle modellen ecos-drawer zijn uitgerust met de nieuwste generatie motoren. Het 
volautomatische openen en sluiten vermindert potentiële gaten in de beveiliging bij 
het beheren van uw meest waardevolle items. 

Met hun bijzonder ruimtebesparende opstelling en hoge toegankelijkheid zijn de la-
des ontworpen voor het beheer van zeer gevoelige objecten voor dagelijks gebruik, 
zoals voertuigsleutels, medicijnen, gereedschappen of wapens. Indien nodig kunnen 
alle lockers en lades worden van binnen worden bekleed met schuimrubber, naar 
wens met uitsneden van betreffende objecten. 

De ecos-drawers zijn alleen verkrijgbaar in modulaire blokken om eenvoudig te 
kunnen combineren met ecos-depots. 

Locker systeem met ecos drawers
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Via web, app of direct via het systeem. 
Alle dingen onder handbereik.
 
Dankzij draadloze real-time communicatie via Wi-Fi en het mobiele netwerk kunt u op elk gewenst moment de actuele gegevens 
van uw objecten ophalen via smartphone, laptop of tablet. Naast onze web software, ecos webman hebben we speciaal voor 
dit doel onze ecos app ontwikkeld. Daarin kunt u de huidige bezetting van kluisjes bekijken en pushmeldingen voor alarmen 
ontvangen.

Onze app biedt echter meer dan alleen het bekijken van gegevens. U kunt ook overal communiceren met uw lockersysteem:Met 
ontgrendeling op afstand kunt u bijvoorbeeld automatisch een kluisje openen door er met uw vinger op te tikken. U kunt uw 
medewerkers toegang geven tot lockers, die anders voor hen ontoegankelijk zouden zijn.

Als u een object al uit systeem hebt genomen, kunt u dit eenvoudig doorgeven aan een collega, volledig gedocumenteerd, met 
behulp van de overdrachtsfunctie in de app. U profiteert ook van efficiëntie verhogende functies zoals het reserveren van mobie-
le objecten en integratie in uw Outlook-agenda.

Toegang tot dingen

Toegang tot de dingen via het systeem, web of app

18 | Toegang tot dingen



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.

Bescherm de dingen op basis van hun waarde.
 
State-of-the-art identifiicatiemethoden beschermen uw ecos systeem en 
verifiëren de toegang tot uw objecten. Naast de klassieke pincode- en RFID-
lezers zijn er lezers voor QR-codes, voor vingerafdrukken en zelfs biometri-
sche 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 multifactorauthen-
ticatie. Toegang tot een locker  wordt pas vrijgegeven nadat verschillende 
invoermethoden met succes zijn voltooid, zoals een RFID-kaart en een 
pincode.

Het vier-ogen-principe kan worden geactiveerd voor bijzonder waardevolle 
objecten. In dit geval wordt alleen toegang tot het systeem verleend wanneer 
meerdere mensen zijn ingelogd met hun betreffende authenticatiemedium.

Verschillende opties ter identificatie

Toegang tot dingen | 19



Informatie over dingen

Premium beleving bij bediening van het systeem

Het succes van een geautomatiseerd systeem is afhankelijk van het gebruiksgemak voor uw personeel.
Daarom hebben we de grootst mogelijke zorg besteed bij het toepassen van 
een state-of-the-art interface die begrijpelijk is voor iedereen.

Door Android als besturingssysteem te gebruiken, hebben we toegang tot de nieuwste communicatietechnologieën, ver-
gelijkbaar met smartphones. Dit omvat 4G en 5G, WIFI met hotspot-functionaliteit en audio- en videocommunicatie.
Daarom kunnen gebruikers on-site video-assistentie krijgen.

Onze capacitieve displays met hoge resolutie in de maten 7“, 10“, 12“ of 15“ samen met krachtige ARM-
processors zorgen voor kristalheldere, gedetailleerde en vloeiende interactie met de gebruiker.

Om ervoor te zorgen dat de gebruiker altijd een premium ervaring heeft bij de bediening, kunnen de termi-
nals op elke positie in het lockersysteem worden geïntegreerd of er zelfs naast worden gemonteerd.

Informatie over het voertuig wordt 
direct bij teruggave van de sleu-
tel in het systeem ingegeven…
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...en zijn met een klik op het virtuele systeem zichtbaar 
voor de volgende gebruiker

Benodigde onderdelenAanvullende artikel informatiemanuele interactie

Verbruiksartikelen zijn met opgeslagen informatie en afbeeldingen in het arbeidsproces geïntegreerd.
De interactieve interface maakt het mogelijk om voorraad aan te vullen, artikelen uit de voorraad te nemen, het activeren van auto-
matische orderplaatsing als de minimale voorraad bereikt is evenals kalibratie op locatie. Een individuele order met alle hiervoor  
benodigde onderdelen kan ook via een QR-code worden geplaatst.

Intuïtieve en intelligente displays

Gebruiksartikelen veranderen na verloop van tijd , ze worden gebruikt, ze 
verslijten en raken defect. Daarom moeten ze worden onderhouden en gerepa-
reerd.

Om deze activiteiten zo harmonie en efficiënt mogelijk in uw processen te integ-
reren, hechten wij veel waarde aan de overdracht van alle belangrijke informatie 
over uw dingen.

Via individuele invoermaskers voor uw objecten, waaronder foutmeldingen, onde-
rhoudscycli of speciale gebruiksactiviteiten, kan de betreffende gebruiker eenvou-
dig en onmiddellijk belangrijke  informatie over de gebruikte dingen delen bij het 
retourneren ervan.

In geval van defecten wordt de verantwoordelijke technicus onmiddellijk op de 
hoogte gebracht via e-mail of pushbericht en kan hij de objecten onmiddellijk re-
pareren. In geval van ernstige schade kunnen alarmmeldingen worden verzonden 
en kan het object automatisch worden geblokkeerd voor verder gebruik.
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Hoogste veiligheid voor  
wapens & munitie

Wereldorganisaties
 
Al meer dan tien jaar vertrouwt een internationale organisatie op haar hoofdkwartier in Ge-
nève ons haar wapens en munitie toe. Inmiddels hebben drie andere vestigingen in Parijs, 
Rome en Santiago de Chile hun beveiliging met onze systemen versterkt.

De desbetreffende beveiligingsconcepten werden aangepast aan de lokale vereisten. De 
wapens moeten altijd apart van de munitie worden opgeslagen. Ofwel worden compleet 
verschillende systemen gebruikt voor scheiding van wapens en munitie of wanneer reactie-
tijd cruciaal is, worden de lockers voor wapens en  de lockers voor munitie naast of boven 
elkaar in één systeem gebouwd.

De wapens worden opgeslagen in laden met RFID-herkenning, zodat ze op elk moment 
duidelijk kunnen worden geïdentificeerd. Het gebruik van gemotoriseerde laden garan-
deert een gemakkelijke en snelle toegang tot het wapen en bespaart ruimte.

Munitie wordt opgeslagen in kluisjes, met deuren gemaakt van helder polycarbonaat voor 
visuele controle. Naar wens kunnen gewichtssensoren in de kluis geïntegreerd worden voor 
een nauwkeurige controle van het aantal aanwezige patronen.

50 4M/3 drawers voor geweren1m depots deuren uit polycarbonaat voor muni-
tieopslag

1m/2 drawers voor handvuurwapens in combinatie 
met 1m depots voor ammunitie

22 | Individuele elektronische lockers



Onze brede lades 3M en 4M met RFID-herkenning worden gebruikt voor het opslaan 
van geweren.

Tijdgebonden, individuele toegangsrechten maken het verwijderen van wapens alleen 
mogelijk voor werknemers die op dat moment van dienst zijn. Dit kan snel en eenvoudig 
worden opgezet met  het aanmaken van gebruikersgroepen. De toegang tot één geweer 
per ploeg van dienst wordt ook gestuurd door middel van een groepsautorisatie.

In het geval van een poging tot het ongeautoriseerd meenemen van een object of over-
schrijding van de tijd dat een locker / depot geopend mag zijn, kan er automatisch een 
alarm naar de beheerder worden verzonden, als een e-mail of mobiele pushmelding.

Lockergroottes voor elk kaliber Visuele controle voor ammunitieBekleed met schuimrubber
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Gereedschappen en accessoires 
altijd bij de hand

Een spoorwegmaatschappij

Een klein Europees land heeft zijn volledige spoorweginfrastructuur uitgerust met 
ecos-systemen om elektronische handhelds en andere apparatuur te beheren. Alle 
treinstations zijn uitgerust met lockersystemen zoals hieronder weergegeven.

In dergelijke systemen worden de gebruikte mobiele betaalterminals geïdentificeerd, 
opgeladen en beheerd via RFID. In de loop van decennia hebben zich 4 verschillen-
de soorten terminals verzameld, allen met verschillende stroomaansluitingen.

Voor de gereedschappen en apparatuur in het grote onderhoudscentrum werd het 
systeem, op de volgende pagina, aangeschaft. Hier worden de meest uiteenlopen-
de gereedschappen en apparatuur gebruiksklaar gehouden.

Locker systemen op een spoorwegstation

Terminal met een 5V-aans-

Terminal met een 12V-aans-

Terminal met een  230V-aans-
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Veel van de gereedschappen en andere apparatuur van het onderhoudscentrum, die nodig zijn voor het dagelijks gebruik, worden beheerd 
in slechts één systeem
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Werkmateriaal 
opgeladen en klaar voor gebruik

Een ontwikkelings- en quality assurance bedrijf
 
Voor vele jaren had een internationaal bedrijf in de automobielsector twee lockersystemen nodig voor een regionale afdeling 
voor ontwikkeling en kwaliteitsgarantie. Het doel was om de interne veiligheid en organisatie te vergroten.

Eén lockersysteem was bedoeld voor dagelijks gebruik, voor het uitgeven van belangrijke arbeidsmiddelen zoals mobiele tele-
foons, tablets, laptops en voertuigsleutels. De gebruikersgroep bestond voornamelijk uit ontwikkelingsingenieurs die hun klanten 
regelmatig, ook voor langere tijd, ter plaatse bezochten.

Natuurlijk moest deze elektronische apparatuur altijd gebruiksklaar zijn. Vaak zagen de ingenieurs die in de buitendienst werk-
ten elkaar niet eens: de een kwam heel laat terug van zijn opdracht, terwijl de ander ‚s ochtends vroeg moest vertrekken.

Het andere systeem werd voornamelijk gebruikt om de interne organisatie te beveiligen. Hier werden speciale ontwikkelings-
laptops gedeponeerd. Maar ook belangrijke opslagmedia, zoals programma-cd‘s en back-uptapes, werden weggeborgen. 
Ook werd een reserve aan arbeidsmiddelen op voorraad gehouden.

Locker systeem voor het beveiligde opbergen van media-
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Vier toepassingen in 
één systeem

Meerdere lockergroottes bieden oplaadmo-
gelijkheden voor verschillende apparaten
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Productie van dingen  
Halffabricaten in één oogopslag

Een productiebedrijf
 
Zeer arbeidsintensieve, eenvoudige productiestappen worden steeds vaker uitbesteed: de moderne arbeidsverde-
ling vindt grotendeels plaats op verschillende locaties over de hele wereld. Om te allen tijde zonder veel moeite 
de in het buitenland vervaardigde halffabricaten in de gaten te houden, heeft een klein maar internationaal actief 
industrieel bedrijf gekozen voor onze lockersystemen.

De eenvoudige oplossing met geautomatiseerde gewichtsmeting stelt hen in staat om de volledige productie op 
elk moment te volgen met grote lokale managementcapaciteiten: alle onbewerkte producten en alle gefabriceerde 
halffabricaten worden in het systeem opgeslagen en automatisch geteld. Omdat het systeem wereldwijd toeganke-
lijk is op het gebied van informatietechnologie via onze cloudoplossing ecos care, kan de actuele inventaris overal 
in de websoftware worden bekeken.

In het dagelijkse proces identificeren de medewerkers zich ‚s ochtends via een vingerafdruk bij het systeem.

Hiermee worden automatisch de locker geopend met de voor die dag benodigde materialen. De medewerker 
haalt zijn materiaal er uit en begint met de verdere verwerking ervan. ‚s Avonds ruimt de medewerker zijn werkplek 
op en verpakt de halffabricaten in een ander aangewezen locker. De ongebruikte onbewerkte grondstoffen wor-
den teruggelegd op hun oorspronkelijke plaats.

Het lockersysteem documenteert de voorraad door de halffabricaten automatisch te tellen. Het bepaalt ook het 
afval van elke dag door het te vergelijken met de gedocumenteerde grondstofinput. Verdere afwerkingsstappen 
met andere medewerkers kunnen nu naadloos volgen.

Halffabricaten

...en reserveonderdelen voor de productieSysteem op speciale hoogte tot 250cm voor het beheer van grondstoffen en halffabricaten
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Dit bedrijf heeft in zijn tweede faciliteit voor eindassemblage en kwaliteitscontrole 
óók locker systemen geïnstalleerd. Op deze manier is de inventaris voor het hele 
bedrijf altijd in één oogopslag beschikbaar.

Het lockersysteem op de tweede locatie is aangevuld met onze upgradekit voor 
palletstellages. Hierop worden de zware en van groot formaat zijnde eindproducten 
op een logistiek efficiënte wijze opgeslagen en beheerd.

...ecos locker systeem met palletstellage op de 
achtergrond

Individuele elektronische lockers | 29



Thuiszorg sleutels en medicijnen

Veel thuiszorg
 
Dit is se sector waarmee ecos groot werd:
De eerste dingen die door ecos werden beheerd, waren sleutels, belangrijke sleutels 
- de huissleutels van zorgafhankelijke patiënten van thuiszorgdiensten.

In het geval van thuiszorgdiensten moeten de zorgverleners in de woningen van hun 
klanten, die vaak bedlegerig zijn, kunnen komen. Om een gemakkelijke toegang tot 
de woningen te garanderen, moeten de sleutels van de klanten zorgvuldig worden 
beheerd door de thuiszorgdienst. Aangezien het hierbij om honderden sleutels kan 
gaan, is het gebruik van een sleutelmanagementsysteem raadzaam. 

De klantbezoeken, die tot wel drie keer per dag kunnen plaatsvinden, worden vaak 
geassocieerd met het toedienen van medicatie. Door de bereide medicijnen in een 
ecos-locker op te slaan, kan de afgifte ervan worden gecombineerd met die van 
de woningsleutel: wanneer een sleutel van een patiënt wordt opgevraagd aan het 
systeem, gaat ook het kluisje met de bijbehorende medicatie van die patiënt open.
 
Op deze manier wordt verwarring op betrouwbare wijze uitgesloten, waardoor de 
veiligheid van de klant toeneemt. Omdat de huissleutels en de medicijnen aan elkaar 
worden gekoppeld en om kosten te besparen, bestuurt in dit geval de besturingseen-
heid van de sleutelmanagementsysteem eenvoudig het locker systeem ook mee.

Locker systeem met acht m/2 drawers gecombineerd be-
heerd met een ecos key 360 sleutelmanagementsysteem

Huissleutels...

...en medicijnen gezamenlijk beheerd
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Dit werkt ook de andere kant op:
Het ecos key 120 systeem is gecombineerd met en beheerd door een lockersys-
teem met 33 x 1m- en 6 x 2m depots.
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