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Sortimo lanceert RFID safe 24-12
08/06/2016 – Voor het veilig opbergen van waardevolle items in bedrijfsvoertuigen stelt
Sortimo de nieuwe RFID safe 24-12 voor. Dankzij het rasterontwerp kan de kluis naadloos
worden geïntegreerd in al de huidige bedrijfswageninrichting systemen van Sortimo.
De nieuwe safe is uitgerust met RFID-technologie voor contactloos openen door gebruik van
een transponder. De binnen afmetingen B x D x H: 380 x 330 x 150 mm maken het mogelijk om
zaken zoals een laptop, telefoon of andere waardevolle zaken veilig op te bergen. De safe 24-12
wordt geleverd inclusief twee voorgeprogrammeerde transponders. Deze kunnen trouwens
flexibel worden geprogrammeerd voor gebruik in combinatie met verschillende safes. Dat is
interessant voor de vlootbeheerder die zo toegang heeft tot alle kluisjes, terwijl elke individuele
werknemer zijn eigen safe heeft.
Overige voordelen : het is mogelijk om een transponder te programmeren zodat hij 50 safes kan
openen. Dat maakt de kluis zeer handig voor o.a. wagenparkbeheerders.
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Over Sortimo
40 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 op maat gemaakte bedrijfswageninrichtingen. De
wereldwijde markt- en technologieleider biedt branchegerichte oplossingen voor intelligente mobiliteit voor
toepassing in service, het midden- en kleinbedrijf in tal van sectoren en in de industrie.
In Duitsland telt Sortimo International 9 vestigingen en meer dan 30 partners. Met 12
dochterondernemingen is het bedrijf vertegenwoordigd op de Europese, Amerikaanse en Aziatische
markten.
De hoofdzetel van Sortimo Belux is gevestigd in Vilvoorde. Daarnaast zijn er nog vestigingen in
Tessenderlo en Sint-Eloois-Vijve.

