Chauffeurs-registratiezuil
Industrie-omgevingen verwerken vele vrachtbewegingen
per dag, uitgevoerd door diverse vervoerders en
(on)bekende chauffeurs. Om onregelmatigheden in het
productieproces te herleiden en te voldoen aan auditverplichtingen, moet de klant alle vrachtbewegingen
registreren. De chauffeurs-registratiezuil van Lamson
automatiseert dit registratieproces. Dit bespaart de klant
personeelskosten, verkleint de foutkans, versnelt de
doorstroming en verschaft meer inzicht en controle op
de aanwezigheid van derden op het terrein, waardoor

advanced partner
security management

de veiligheid toeneemt.

Hoe het werkt
1. Chauffeur stopt voor een dichte slagboom en meldt zich bij de chauffeurs-registratiezuil
2. Hij kiest zijn taal en vult zijn gegevens in
3. Hij leest/bekijkt en accordeert de veiligheidsinstructies
4. Hij ontvangt een bezoekerspas
5. Hij biedt zijn pas aan bij de toegangslezer en de slagboom opent zich
6. Na verblijf moet de chauffeur zijn pas in een inslikker deponeren, waarna de slagboom
zich weer opent en de chauffeur vertrekt

Voordelen

Overige producttoepassingen

De chauffeurs-registratiezuil automatiseert het

Desgewenst kan de chauffeurs-registratiezuil uitgebreid

bezoekersregistratieproces. Dit heeft diverse voordelen

worden met de volgende opties:

voor de klant:

•

•

De chauffeurs-registratiezuil identificeert en verifieert

Er zijn geen FTE’s meer nodig om het

de vrachtauto op basis van het ritnummer uit SAP.

bezoekersregistratieproces in goede banen te leiden.

Daardoor wordt het registratieproces nog verder

De zuil stuurt de vrachtwagens zonder tussenkomst
van menselijk handelen naar de juiste afdeling.
•

versoepeld.
•

•

Camera/intercom vastlegging met

het verkleint de kans op fouten

toegangscontrole

De automatisering van alle handelingen verkleint de

Door een uitbreiding met camera/intercom en

kans op fouten. Bovendien moet de chauffeur altijd

toegangscontrole kan geverifieerd worden of het

de bij het bedrijf geldende veiligheidsvoorschriften

inderdaad de juiste persoon betreft die toegang moet

goedkeuren voordat hij het terrein kan betreden.
•

SAP-koppeling

het bespaart personeelskosten

het versnelt de doorstroming van vrachtwagens

krijgen tot het terrein.
•

Documentscanner-integratie

Chauffeurs vullen een vooraf gedefinieerde set

De chauffeurs-registratiezuil biedt plaats voor

gegevens in in een gebruiksvriendelijke interface. Ze

een documentscanner, waarmee bijvoorbeeld

hoeven zich niet meer te melden bij een receptionist.

identiteitsdocumenten kunnen worden gescand en

het verschaft meer inzicht en controle

opgeslagen in het systeem.

In AEOS bepaalt de klant hoe lang een vrachtwagen

•

Printer-integratie

op het terrein mag blijven. Als de genoemde tijd

De chauffeurs-registratiezuil biedt plaats voor een

is verstreken, wordt er automatisch een alarm

printer, waarmee bijvoorbeeld een plattegrond kan

gestuurd naar een vooraf gedefinieerde persoon

worden uitgeprint om chauffeurs over het terrein te

of groep. Deze kan dan de gewenste opvolging

leiden.

verzorgen, bijvoorbeeld de chauffeur sommeren
om te vertrekken. Dit zorgt ervoor dat de veiligheid
toeneemt.
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