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Nog beter beveiligd met de nieuwe Sortimo-kluis RFID
Met de nieuwe kluis RFID biedt Sortimo vanaf nu nog veiliger bedrijfswageninrichtingen. De kluis
voorkomt diefstal van waardevolle bezittingen en kan, dankzij de gestandaardiseerde systemen,
naadloos worden geïntegreerd in elke bedrijfswageninrichting van Sortimo.
Veilig
Waardevolle bezittingen en kostbare apparatuur onbewaakt achterlaten in een bedrijfsvoertuig zorgt vaak
voor enige onrust. Om diefstal te voorkomen biedt Sortimo de perfecte oplossing, de kluis RFID. Deze past
naadloos in de bedrijfswageninrichting. Door haar afmetingen (380 x 330 x 150 mm) voorziet de kluis in
voldoende ruimte om de laptops, meetapparatuur en waardevolle bezittingen van meerdere personen op te
bergen.
RFID-technologie
Het geavanceerde openingssysteem met RFID-technologie (Radio Frequentie Identificatie) zorgt voor een
snelle opening van de kluis, gewoon door de sleuteltag op het slot te richten. Daarnaast kan één sleuteltag
worden geprogrammeerd voor het openen van meerdere kluizen. Dit principe werkt ook omgekeerd, m.a.w.
meerdere sleuteltags kunnen worden geprogrammeerd om eenzelfde kluis te openen.
Op deze manier kan het systeem volledig worden aangepast aan de specifieke wensen van de gebruiker,
afhankelijk van de werkplek en in functie van het aantal medewerkers. Een nieuw, veilig en flexibel Sortimoproduct dat gebruikers heel wat toegevoegde waarde biedt.
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De kluis kan zonder problemen worden geïntegreerd in de bedrijfswageninrichting, biedt veel ruimte voor laptops en andere
waardevolle bezittingen en kan worden geopend met behulp van een sleuteltag.
(Foto’s: Sortimo)

Over Sortimo
43 jaar geleden startten de activiteiten van Sortimo in het Duitse Zusmarshausen, met de lancering van de
befaamde blauwe koffer. De koffer met de uitneembare kunststof inzetbakjes ligt aan de basis van een
uitgebreid productscala.
Vandaag is Sortimo uitgegroeid tot specialist in het inrichten van bedrijfswagens in de ruimste zin van het
woord: van stationwagen tot MPV, van SUV tot compleet in te richten bus. Doel van Sortimo is het volledig
ontzorgen van de eigenaar, berijder of beheerder van het bedrijfsvoertuig, met een “one stop shop” aanbod.
Onze specialiteit is het leveren van maatwerk met standaard producten.
In Duitsland telt Sortimo International 9 vestigingen. Met 12 dochterondernemingen is het bedrijf
vertegenwoordigd op de Europese, Amerikaanse en Aziatische markten.
De hoofdvestiging van Sortimo Nederland is gevestigd in Bergambacht, van waaruit een netwerk met voor
een deel eigen Conversie, Service en Experience Centers, door geheel Nederland wordt aangestuurd.
Sortimo Nederland levert snel uit een ruime voorraad en heeft een eigen assemblageafdeling.

