
 

 

 

 

 

 

 

 

Alom Distributie Spot (ADS) 

 

elektronisch lockersysteem  

voor het beheer / management van   

uitleen gereedschappen en  

uitgifte van werkmaterialen 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Alom Distributie Spot (ADS) 

De Alom Distributie Spot (ADS) zorgt ervoor dat iedereen (Anyone) op elk 

moment (Anytime) toegang kan krijgen tot een locatie (Anywhere) voor het veilig 

en gecontroleerd afhalen, afleveren en retourneren van materialen en 

gereedschappen.  

Zowel interne medewerkers als externe leveranciers en service partners kunnen 

op een dynamische, veilige en geautomatiseerde wijze 24/7 toegang krijgen tot 

de nodige locaties en materialen.  

Gereedschappen, goederen en materialen kunnen alle vormen en afmetingen 

hebben, dit geldt ook voor de Alom Distributie Spot. Deze technologie kan 

geïntegreerd worden op deuren, poorten, garages containers, boxen voor zowel 

vaste- en mobiele locaties.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

De Alom Distributie Spot (ADS) is niet alleen qua hardware maar ook qua software 

modulair en schaalbaar opgebouwd.  

 

Pick Up & Drop Off (PuDo)  

De Pick Up & Drop Off module maakt het mogelijk om goederen te leveren en af 

te halen. Dit kan door leveranciers en/of interne medewerkers.  

 

Vending 

De Vending module maak het mogelijk om automatisch goederen uit te geven. 

Bijvoorbeeld verbruiksartikelen zoals persoonlijke bescherming middelen zoals 

oordopjes, veiligheidsbrillen, handschoenen etc.  

 

Renting / Uitlenen 

De uitleen module maakt het mogelijk om bijvoorbeeld gereedschappen uit te 

lenen. Het lockersysteem is modulair opgebouwd en voorzien van vakken die 

aangepast kunnen worden aan de verschillende afmetingen van de artikelen.  

 

Het lockersysteem 

Het lockersysteem is opgebouwd uit robuuste, inbraak werende units die zowel 

binnen als buiten geplaatst kunnen worden. Een stevige en duurzame oplossing 

welke goed past in een werkplaatsomgeving met intensief gebruik.  

De lockerkast is uitgerust met een terminal. Bij het selecteren van het uitleen 

gereedschap, geeft het scherm aan achter welke deur het gereedschap ligt.  

 

Voorbeeld van een lockersysteem (modulair op te bouwen / aan te passen) 

 

 



 

 

 

 

 

De Alom Distributie Spot (ADS) is een dynamisch distributiepunt dat veel 

toepassingen kent en meerdere vormen kan aannemen. Op deze wijze is het 

mogelijk: 

- verschillende afmetingen van lockers te combineren 

- op termijn locker(s) toe te voegen 

- lockers uit te wisselen tussen locaties 

- binnen en buiten toe te passen  

- voorziening voor oplaadmogelijkheid t.b.v. accu gereedschappen 

- rookdetectie 

- monitoring systeem 

- 4G / wifi beveiligde router en/of vaste kabelaansluiting 

 

Software 

De Alom Distributie kasten zijn standaard uitgerust met een RFID/NFC lezer die 

de volgende protocollen ondersteund; ISO 14443 Part 4 Type A en B, MIFARE, 

FeliCa en de 4 typen van NFC (ISO/IEC 18092 tags). 

Daarnaast voorzien wij ook een barcode / QR code scanner die het mogelijk 

maakt om op een veilige en mobiele manier toegang te geven. Bijvoorbeeld 

externe leveranciers of service partners voor het leveren van materialen of het 

herstellen en keuren van aanwezige gereedschappen. 

De software ondersteund standaard 3 talen; Nederlands, Engels en Frans.  

Via het online management platform is het mogelijk om de toegang tot 

verschillende gereedschappen in te stellen op werknemer en op groepsniveau.  

Optioneel is het mogelijk de toegangscontrole tot de gereedschappen te 

integreren met de reeds aanwezige IT- en toegangscontrole systemen. Hiervoor 

kan gebruik gemaakt worden van de beschikbare API. Dit heeft als voordeel dat 

de toegang vanuit bestaande processen beheerd kan worden.  

De software biedt de volgende mogelijkheden voor opvolging: 

- invoer van klachten door de werknemers m.b.t. de uitleengereedschappen 

- beheer van de garantieperiode van de uitleengereedschappen 

- plannen van kalibratie, keuring en ijking van de uitleengereedschappen 

- afgifte van elektrisch uitleengereedschappen op basis van oplaadtijd 

- vragen stellen middels standaard vragenlijst of vrij tekstveld 

Via het online platform is het mogelijk om een aantal parameters in te stellen 

zoals;  

- garantieperiode van elk gereedschap  

- opvolging keuring, ijking en kalibratie 

- instellen van benodigde oplaadtijd alvorens het gereedschap vrij te geven 

 



 

 

 

 

 

Aan al deze parameters kunnen verschillende automatisch acties of workflows 

gekoppeld worden. Zo is het mogelijk dat de keuringsinstanties worden 

geïnformeerd via Mail, SMS, API, en deze automatisch toegang krijgen om deze 

keuring uit te voeren.  Zo kan het systeem er ook voor zorgen dat het betreffende 

toestel/gereedschap buiten gebruik gesteld wordt totdat de keuring is uitgevoerd 

of het toestel/gereedschap is opgeladen. 

De aanwezige API maakt het mogelijk om de toegang tot de toestellen te 

koppelen met bestaande Werk Order systemen en processen.  Op deze manier 

kan men de toegang tot een gereedschap dynamisch koppelen aan de 

operationele processen i.p.v. aan een individu. 

 

Rapportage en beheer mogelijkheden 

Het is mogelijk dat er meerdere administrators aan het systeem worden 

gekoppeld en beheersactiviteiten kunnen uitvoeren zoals: 

- het schrappen en toevoegen van gereedschappen 

- het aanpassen van de parameters van de gereedschappen zoals oplaadtijd, 

keuring, etc.  

- het toewijzen van uitleengereedschap aan personen, teams, locaties 

- naar verbruik per medewerker en medewerkersgroep 

- klachten geregistreerd door de medewerkers 

- opvolging van garantie en kalibratie van gereedschappen 

- status, frequentie en gebruik per gereedschap 

 

Storingsdienst / Service afdeling 

Alom beschikt over een 24/7 storingsdienst en een service afdeling om in het 

geval van benodigde interventie snel te kunnen schakelen. Afspraken 

hieromtrent worden vast gelegd in een Service Level Agreement (SLA).  

 

 

 


