
Wat is het?

Een geautomaiseerd en online sleutel-systeem. Via het 
reserveringssysteem kunnen de vervoermiddelen worden 
gererverveerd. De sleuteluitgite en -inname vindt plaats vanuit 
elektronische onbemande sleutelkasten. De medewerker 
bedient die elektronische kast met zijn personeelspas. De 
gebruiker krijgt toegang tot het systeem door een combinaie 
van een web-applicaie en zijn individuele personeelspas.

De werking van het systeem is intuïief, de gebruiker 
heet geen handleiding nodig. De web-applicaie die op 
de smartphone, tablet of pc is geïnstalleerd geet 
toegang tot het reserveringssysteem. Daar ziet de 
gebruiker de fietsen, e-bikes, elektrische scooters en/of 
auto’s die op de locaie én het moment van zijn keuze 
beschikbaar zijn. 

Hoe het werkt?

De sleutel tot besparen 

De gebruiker krijgt een 
bevesiging van zijn reservering 
via de e-mail. Vanaf een kwarier 

voor het ijdsip van reservering 
kan hij met zijn personeelspas 
de sleutelkast op de locaie van 
zijn keuze openen. 

De kast geet de gereserveerde 
sleutel aan de gebruiker vrij. 
Verwisseling van voertuig is 
niet mogelijk omdat alle 
andere sleutels in de kast vast 
blijven ziten. Daarna kan de 
gebruiker op pad. 

Bij terugkomst is de procedure 
vergelijkbaar: de sleutelkast 
geet met een lichtsignaal aan 

waar de sleutel moet worden 
teruggehangen, registreert dat 
het voertuig is teruggebracht en 
de sleutelkast sluit automaisch.
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Het systeem is...

Gebruiksvriendelijk

Het reserveren van 

vervoermiddelen kan via een 

eenvoudige webapplicaie, 
bereikbaar via smartphone, 
tablet en computer.

De investering voor dit 

systeem is snel terugverdiend 

want u bespaart op 

kilometervergoeding en op 

leasekosten.

Kostenbesparend

Door het delen van de 

beschikbare (duurzame) 

vervoermiddelen kunnen 

deze effecief worden 
ingezet.

Duurzaam

Het is 24/7 mogelijk om een 

vervoermiddel te reserveren 

en vanaf een kwarier later op 
te halen, het systeem geet 
meteen aan welk 

vervoermiddel op dat 

moment beschikbaar is.

Tijdbesparend

Dit systeem werkt niet alleen 

voor een klein aantal 

vervoermiddelen maar ook 

voor grote wagenparken, veel 
fietsen en bijvoorbeeld 
bromfietsen. Het systeem is 
te allen ijde eenvoudig uit te 
breiden.

Beheersbaar

Uw managemeninformaie is 
eenvoudig uit het 

registraiesysteem te herleiden. 
Via rapportages weet u precies 

wie, wanneer en hoe vaak uw 
vervoermiddelen worden 

gebruikt voor zakelijke afspraken.

Schaalbaar

Adres EmailTelefoon

+31 (0)55 360 610 5 De Ruijterkade 7

1013AA Amsterdam

info@desleuteltotbesparen.nl


