
     
 

Sleutelbeheer 

Pioen Partners is al meer dan 15 jaar actief in 

systemen op het gebied van sleutelbeheer. Op dit 

gebied bieden wij verschillende oplossingen aan. 

Hieronder treft u een korte beschrijving van de 

verschillende oplossingen. Heeft u een vraagstuk 

betreffende sleutelbeheer die hier niet bij staat, neem 

dan contact op. Wij helpen u graag bij het realiseren 

van een oplossing voor u. 

Sleutelbeheersysteem 

Systeem voor het beheren van sleutelbossen en -

soorten. Beheer van ruimten en cilinders. Dit in 

combinatie met plattegrond ondersteuning. Dit systeem 

is in gebruik bij bedrijven en instellingen waar 

toegankelijkheid goed in kaart gebracht dient te zijn en 

beheer zeer belangrijk is. Het Sleutelbeheersysteem is 

onder andere in gebruik bij Penitentiaire inrichtingen en 

dierentuinen. 

  
  

Sleuteluitgifte en –inname via  
elektronische SAM sleutelkast 

Sleutels beschikbaar stellen via de elektronische SAM  

sleutelkast van Keysystems. Dit in combinatie met het  

Sleutelbeheersysteem. Hiermee compleet beheer van 

sleutels en sleutelbossen en daarnaast de inname en 

uitgifte van sleutels geregeld via een elektronische 

SAM sleutelkast. In gebruik bij bedrijven waar sleutels 

alleen door geautoriseerde personen gebruikt mogen 

worden en waar altijd is terug te zien wie wanneer de 

sleutel in bezit heeft gehad. Ook in omgevingen waar 

sleutels het bedrijf niet mogen verlaten en de inname 

en uitgifte zonder tussenkomst van personeel dient te 

worden gedaan. 

  

 

Woningcorporatie sleutelbeheersysteem 
Het sleutelbeheer voor een woningcorporatie is een 

enorme klus. Vooral wanneer een woning vrijkomt en 

er diverse werkzaamheden verricht moeten worden. 

Medewerkers en externe leveranciers die 

werkzaamheden moeten verrichten hebben een sleutel 

nodig om in de woning te kunnen komen. Het toewijzen 

van een sleutel en het beheren van de uitgifte en 

inname is een enorme klus. U wilt zeker weten dat de 

sleutel aan de juiste persoon wordt meegegeven. 

Daarnaast wilt u zicht houden op de teruggave. 

 

Aangezien het om veel wisselingen gaat is beheer van 

groot belang. Of er nu één persoon belast is met de 

uitgifte van de (tijdelijke) sleutel of dat er meerdere 

personen bij betrokken zijn maakt niet uit. Klaar leggen, 

informeren dat de sleutels opgehaald kunnen worden, 

meegeven van de sleutel(s), bewaken dat deze weer 

terugkomen is een intensieve klus. 

 

Ook het uitgeven en innemen van een sleutel aan een 

mogelijke huurder voor een bezichtiging kunt u op deze 

manier regelen. 

 

In het Woningcorporatie Sleutelbeheersysteem kunt u 

dit allemaal goed en snel beheren. In combinatie met 

een elektronische SAM sleutelkast van Key Systems 

heeft u het gehele proces onder controle. Het principe 

is simpel. Als beheerder geeft u aan dat u een 

sleutelbos heeft voor uitgifte. Het 

Sleutelbeheersysteem wijst hiervoor een plek toe in de 

elektronische SAM sleutelkast. Hier kunt u de 

sleutelbos in opbergen op de toegewezen plaats. U 

geeft aan wie de sleutelbos nodig heeft en van 



     
wanneer tot wanneer. Of het nu een medewerker of 

een externe leverancier is maakt niet uit. De 

betreffende persoon of bedrijf krijgt hiervan bericht 

vanuit het Sleutelbeheersysteem. Hierin staan alle 

gegevens nodig om de sleutelbos uit de elektronische 

SAM sleutelkast te kunnen halen. 

 

Uw voordeel is dat niemand anders de sleutelbos mee 

kan nemen. Daarnaast weet u precies wanneer de 

sleutelbos is meegenomen en weer ingeleverd. Niet 

tijdig ingeleverd is direct zichtbaar en wordt ook vanuit 

het sleutelbeheersysteem direct gemeld 

 

Enkele voordelen: 

 Goed overzicht wie de tijdelijke sleutels van een 

woning hebben. 

 Sleutels bij (toe)leveranciers volledig in beeld. 

 Uitgifte en inname sleutels snel en efficiënt uit te 

voeren. 

 Eenvoudig te gebruiken voor het beheer. Geen 

balie of receptie nodig waar sleutels worden 

uitgegeven en ingenomen. 

 Snelle en goede gebruikersondersteuning. 

 Oneigenlijk meenemen van een sleutelbos niet 

mogelijk. 
 

Reserveringssysteem voor 
bedrijfsvoertuigen 

Voor bedrijven en instellingen met bedrijfsvoertuigen 

die door het personeel gebruikt worden is een uniek 

reserveringssysteem ontwikkeld. De sleutels van de 

bedrijfsvoertuigen (auto’s, busjes, fietsen en dergelijke) 

worden beheerd in de elektronische SAM sleutelkast 

van Keysystems. De medewerker kan zelf direct een 

voertuig reserveren via mobiel, PC of tablet. Op 

moment van reservering kan de medewerker de sleutel 

bij de sleutelkast ophalen. Toegang tot de 

elektronische SAM sleutelkast kan op basis van een 

uniek toegekende pincode, maar ook met een RFID 

(bedrijfs)pas. De beheerder van de bedrijfsvoertuigen 

heeft zicht op alle reserveringen en welke voertuigen in 

gebruik zijn. Wanneer een voertuig in onderhoud is of 

anderszins buiten gebruik kan dit direct worden 

ingegeven door de beheerder. Een medewerker 

reserveert namelijk een voertuig en bij het melden bij 

de sleutelkast bepaalt het systeem welk voertuig 

beschikbaar wordt gesteld. 

 

 

 

 
 
Meer informatie 

Wilt u de uitgebreide brochure van één van de 

oplossingen of wilt u uw specifieke situatie bespreken, 

dan kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u 

graag. 

Website: www.pioenpartners.nl 

               www.sleutelbeheersoftware.nl  

E-mail:    info@pioenpartners.nl 

Tel:          +31 (0)546 – 456 223 

 

Pioen Partners BV 

Twentepoort West 38 

7609 RD Almelo 


