
Voor het gecontroleerd beheer; 
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Iedere grote organisatie erkent het belang van veilige controle en beheer op de 
zo belangrijke bedrijfsgoederen die te alle tijde voor geautoriseerde personen 
intern beschikbaar moeten zijn en niet in vreemde handen mogen komen.



Jan Jansen
Firma Pietersen
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controlling your surroundings

Goederenbeheer

IOLAN: 30 JAAR ERVARING SLEUTELBOSBEHEER 

Met de ervaring van 30 jaar sleutelbosbeheer, toegangscontrole, intercom en security management heeft 
IOLAN een nieuwe lijn goederenbeheer producten opgezet. Met de aanwezige expertise en kwaliteit is  
invulling gegeven aan de hedendaagse eisen en normen op gebied van ergonomie, functionaliteit, privacy, 
flexibiliteit, duurzaamheid en cybersecurity. Met als resultaat deze 4 betaalbare hoogwaardige producten:

- KeyWall Wand met vergrendelde en geïdentificeerde sleutelbossen 
- KeyLock Kluisjes met geïdentificeerde sleutelbossen en/of mobiele apparaten
- KeySafe Gecertificeerde kluis voor vergrendelde en geïdentificeerde sleutelbossen 
- Locker Kluisjeswand voor geregistreerd opbergen, laden en uitgeven van goederen

Kenmerkende eigenschappen:
- Vandaalbestendig touchscreen - Bedien-servicemenu   - Standalone en online
- Toegangscontrole integratie  - Uitvoerige alarmeringen  - Noodstroomvoorzieningen
- Uitgebreide logging   - Gebruiksvriendelijk   - Geschikt voor Rijkspas
- Diverse rapportages   - MIFARE DESFire RFID  

Afhankelijk van de gewenste toegankelijkheid, veiligheid, hoeveelheid en soort goederen kan het juiste  
product of combinatie van producten worden ingezet. Ook is IOLAN al regelmatig opgetreden als partner  
bij de ontwikkeling van nieuwe speciale producten op maat voor goederenbeheer. 

Met IOLAN Sphere, als overkoepelend softwareplatform, is centraal management van deze goederenbeheer 
oplossingen mogelijk. In combinatie met toegangscontrole, VOIP Intercom en Security Management van 
IOLAN worden professionele security projecten gerealiseerd. Zoals  vraagstukken binnen handhaving, Rijks-
overheid, industrie, gezondheidszorg en utiliteit aangaande sleutel- en goederenbeheer te beantwoorden.  

AL MEER DAN 50.000 GOEDEREN ONDER CONTROLE!

- KeyLock

- KeyBar

- ChargeLock

- SmartLock

- KeyLock generatie 3
- KeyWall 40 & 80

- KeySafe

- Locker

- KeyLock generatie 2

2022 -

1992 -
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https://www.iolan.com/files/DocumentatieNL/iolanbrochure.pdf


“Ik vind het fijn om met specifieke productvragen en/of functionele aanpassingen bij IOLAN terecht te kunnen.”

Ontwikkeling  
& realisatie

Alle research & development in eigen huis  
Up-to-date hoogwaardig kennisniveau
Volledige automatisering productieproces
Efficiënt productverbeteringen doorvoeren
Klantspecifieke productontwikkeling 
State of the art ontwerp (industrie 4.0)
3D modeling techniek/hardware
Hoge kwaliteit: lange levensduur (geen EoS)

DE BRON; U BENT BIJ DE MAKERS...
Bij de keuze voor een goederenbeheersysteem is een onafhankelijke en betrouwbare producent een belangrijk 
criterium. Maar ook de mogelijkheid tot het klantspecifiek maken van een oplossing en ontwerp conform de 
geldende eisen en normen zijn onderdeel van het beslissingsproces. Tenslotte is het voor een investering rele-
vant om garantie en levensduur te borgen. Kortom naast het product is ook het bedrijf daarachter van belang.

IOLAN is een volledig zelfstandig Nederlandse bedrijf die hardware, embedded software en software appli-
caties ontwikkeld voor alle eigen producten. Deze combinaties staan garant voor een optimale en naadloze 
integratie van goederenbeheer oplossingen en maakt klantspecifieke productontwikkeling mogelijk. Voor het 
ontwikkelen van nieuwe producten laat IOLAN zich graag uitdagen door de klant.

Gedreven door de nieuwste technologieën en standaarden maakt IOLAN pasmaat producten, die voldoen  
aan alle gangbare standaarden en normen (ISO/CE/NEN/IEC). Middels het .NET platform worden de IOLAN 
softwareapplicaties, zoals goederenbeheer, steeds uitgebreid en doorontwikkeld. 

Met softwaretools als Altium en SolidWorks worden met 3D modeling de IOLAN producten ontworpen. Met  
de keuzes voor wereldstandaarden op componentniveau en voorraad houden hiervan, kunnen producties  
eenvoudig worden opgestart. De IOLAN goederenbeheer oplossingen worden hierdoor voor langere tijd 
ondersteund en kunnen efficiënt worden aangepast.

PROJECTREALISATIE & SERVICE 

Voor ieder te realiseren goederenbeheer project wordt een team engineers samengesteld. Via de interne  
vaste standaardprocedures wordt het gehele project grondig voorbereid. De aansturing van productie, het  
maken van Autocad tekeningen en het in goed overleg opstellen van een projectplan met planning. De  
engineers zorgen voor de programmering, configuratie en de uiteindelijke projectering op locatie plaatsvindt. 
Na inbedrijfstelling, testen en instructie volgt de oplevering en overdracht aan de service organisatie.

De serviceorganisatie van IOLAN zorgt voor de benodigde 24/7 ondersteuning, jaarlijks preventief onderhoud 
voor het brogen van kwaliteit en langdurige werking van de IOLAN systemen.



Individuele positievergendeling
Unieke MIFARE DESFire detectie
Eenvoudig uitbreidbaar modulair systeem
Slimme sleutelbos ver- en ontgrendeling
Intelligente LED status per sleutelpositie
Vlakke wandmontage met of zonder deur

HERKENBARE SITUATIES
- Wanneer zijn welke sleutels gebruikt, wie heeft ze nu en waar zijn ze?
- Hoe beperken we het risico van kwijtraken van sleutelbossen van kritische gebouwen en/of ruimtes? 
- Op welke wijze kan een BHV-er tijdens een calamiteit gecontroleerd de essentiële sleutels uitnemen?
- Wie draagt de risico’s en kosten voor de mogelijke consequenties van ongecontroleerd sleutelbeheer?

“IOLAN KeyWall met Sphere geeft mij actuele management informatie over het beheer  
en gebruik van al onze interne sleutels, met als resultaat een veilig gevoel!”

IOLAN KeyWall

SLEUTELBOSBEHEER MET KEYWALL
Mechanische sleutels zijn vrijwel overal een blijvend dagelijks gebruiksmiddel, zeker voor gegarandeerde deur-
bediening bij calamiteiten. Maar sleutelgebruik brengt ook risico’s met zich mee: onbevoegde toegang tot  
ruimtes, gebouwen, voertuigen en hoge kosten bij verlies. Kortom professioneel beheer is van groot belang.

Met de IOLAN KeyWall wordt verlies voorkomen en is er weer grip op de in gebruik zijnde sleutelbossen en 
biedt optimale controle en beheer. Na autorisatie en toewijzing zorgt KeyWall voor de gecontroleerde uitgifte/
inname, registratie en bewaking. De gebruiker heeft middels pas en/of PINcode toegang tot zijn toegewezen 
sleutelbossen die individueel, groeps- of functiegebonden toegekend zijn in IOLAN Sphere software.  

De KeyWall is toepasbaar in alle organisaties waar sleutels in omloop zijn en waarbij goed beheer en overzicht 
cruciaal zijn. 

KeyWall biedt een modulaire oplossing: al uw sleutels onder controle! 

DOCUMENTATIE
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“Met de toepassing van IOLAN KeyLock in combinatie met in- en uitboeken en anti-pass-back  
is het ongewenst meenemen van sleutelbossen door ons personeel met 80% afgenomen.”

IOLAN 
KeyLock

Uitgifte/inname van sleutelbossen 
Uitgifte/inname/laden van mobiele toestellen
Unieke MIFARE DESFire detectie met tags
Individuele kluisjes met sleutelbosdetectie 
Eenvoudig uitbreidbaar modulair systeem
Robuuste en duurzame materialen

KEYLOCK: 25 JAAR EEN SUCCES, NU VERNIEUWD 
Manuele registratie, uitgeven en innemen van sleutelbossen en pagers kost veel FTE's en tijd. Hoe groter een 
organisatie of instelling is, hoe hoger de operationele kosten en hoe groter de kans op fouten, misbruik en 
derving en daarmee samenhangende risico’s. Kortom, het automatiseren van het beheer van goederen, levert 
risicobeperking, verbetering van de TCO (Total Cost of Ownership) en continuïteit in de bedrijfsprocessen op.

De IOLAN KeyLock staat voor zorgeloze en volledig geautomatiseerde inname en uitgifte van geregistreerde 
goederen zoals sleutelbossen en mobiele devices. Vaak in combinatie met geverifieerde en gevalideerde  
aanwezigheid IN/UIT-boeken als voorwaarde, “anti-pass-back”, voor toegang tot de KeyLock en vice versa  
men pas de instelling kan verlaten (uitboeken) als de persoonsgebonden goederen weer veilig terug  
opgeborgen zijn in KeyLock. 

De IOLAN Sphere applicatie zorgt voor optimaal beheer en management van de goederen. Ook zorgt Sphere 
voor een real-time bewaking van de goederen en controle op de bijbehorende processen.

KeyLock voor optimaal en veilig beheer van persoonlijke en zakelijke goederen! 

OPBERGEN PERSOONLIJKE BEZITTINGEN MEDEWERKERS 

Binnen bepaalde gebouwen/organisatie is het niet toegelstaan persoonlijke bezittingen mee te nemen op de 
werkvloer. Denk aan mobiele toestellen, huissleutels of medicijnen. Deze goederen kunnen met IOLAN  
KeyLock beveiligd opgeborgen worden gedurende de werktijd. Gelijktijdig kan de medewerker de zakelijk te 
gebruiken bedrijfsmiddelen als sleutelbos, pager of andere goederen uitnemen. Hierdoor worden individuele
persoonlijke spullen veilig geborgd en zakelijke goederen gecontroleerd verstrekt en ingenomen. 
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“Doordat we de IOLAN Locker gebruiken zijn onze portofoons altijd opgeladen  
beschikbaar en kunnen deze met hoge betrouwbaarheid ingezet worden.”

IOLAN  
KeySafe

IOLAN Locker

Gecontroleerde uitgifte/inname toestellen
Laden en detectie goederen
230 Vac aansluiting in iedere locker

BEHEER, OPBERGEN EN OPLADEN MET DE IOLAN LOCKER
In veel organisaties zijn ter ondersteuning van de cruciale bedrijfsprocessen hulpmiddelen nodig als smart  
devices, portofoons, speciale toestellen, wapens en gereedschappen etc. Gezien het belang en de inzetbaarheid 
is beheer, uitgifte en bewaking van deze goederen cruciaal. Medewerkers rekenen op een opgeladen en wer-
kend toestel. Terwijl de beheerder toezicht wil houden op het geautoriseerd gebruik en status van de toestellen.

De IOLAN Locker biedt de mogelijkheid om, welk toestel dan ook, middels een universele 230 Vac aansluitpunt 
in elke individuele locker te laden. Met de optionele detectiemogelijkheden zijn legio oplossingen denkbaar. 
Middels pas en/of PINcode krijgen geautoriseerde medewerkers toegang tot een gekozen of toegewezen locker 
zoals toekenning van meest opgeladen toestel (rotatie). 

IOLAN Locker, een flexibele oplossing: uw toestellen onder controle!

MAXIMAAL VEILIG SLEUTELS OPBERGEN MET KEYSAFE 

Sleutelmanagement in high-end security omgevingen brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Onbewaak-
te, molestgevoelige en/of risico locaties vereisen een hogere beveiligingsklasse. Voor deze toepassingen kan 
de robuuste IOLAN KeySafe (>250 KG), met een S1 certificaat, worden ingezet.

Of het nu gaat om het belang van de sleutels of om de locatie waar deze moeten worden uitgegeven of 
ingenomen; KeySafe biedt hiervoor de optimale veiligheid in een inbraakwerende kluis. Alle functionaliteiten 
van KeyWall zijn ook geïntegreerd in KeySafe, zoals gebruik van vandaalbestendige terminal voor bediening, 
service, beheer en noodstroomvoorziening. 

 IOLAN KeySafe, de meest veilige manier om sleutels op te bergen!

Extreem veilig opbergen van sleutels 
S1 gecertificeerde robuuste high secure kluis 
Individuele positievergendeling
Unieke MIFARE DESFire detectie
Eenvoudig uitbreidbaar modulair systeem
Slimme sleutelbos ver- en ontgrendeling
Intelligente LED status per sleutelpositie
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“Met IOLAN Sphere heb ik overzichtelijk wat er binnen onze instelling actueel qua beveiliging speelt."

IOLAN Sphere
IOLAN SPHERE MANAGEMENT SOFTWARE 
Een uitgebreide applicatie waarin de module goederenbeheer middels een overzichtelijke gebruikersinterface 
het mogelijk maakt om de meest uiteenlopende configuraties, processen en systeeminstellingen te realiseren. 
Real-time controle en bewaking van de processen en mogelijkheid tot interventie op afstand vanuit de beheer-
post/meldkamer; blokkeren of vrijgeven van autorisaties (pasgebruik).

Maar ook directe sturing van de kluisjes of sleutelbosposities, doorschakelen alarmen, opschakelen van  
grafische schermen, camerabeelden en communicatieverbindingen, in- en uitboeken optioneel met visitatie 
en/of (video-)validatie etc. Sphere biedt ook de mogelijkheid om direct de data-registratie in te zien en de 
meest uiteenlopende standaard rapportages te genereren. 

Voor optimaal benutten van alle software mogelijkheden biedt IOLAN beheerders- en gebruikerstrainingen, 
geïntegreerde helpfunctie en een helpdesk voor de nodige support en ondersteuning.
 
IOLAN Sphere, de applicatie voor het beheren van uw goederenbeheer systeem!

Gebruikersbeheer en autorisaties
Vrijgave sleutelpositie en locker op afstand 
Real-time blokkade van gebruikers/goederen
Uitgebreide configuraties en rapportages
Procesbewaking, alarmering en interventie
Moderne flexibele gebruiksinterface (GUI)
Data export en koppelingen met derden

Systeem integratie

“IOLAN's kracht: flexibel door volledig eigen productontwikkeling, projectering en service"

EINDELOZE OPTIES MET IOLAN SYSTEEM INTEGRATIE
Om het beheer en met name de real-time controle te optimaliseren en naar een uitzonderlijk hoog  
beveiligingsniveau te brengen biedt IOLAN de mogelijkheid om allerhande beveiligingssystemen te integreren 
tot een volwaardig security management systeem (SMS). Hierbij valt te denken aan integratie van het camera 
bewakingssysteem (CCTV), toegangscontrole systeem, inbraak-alarmsysteem, PLC deursturingen, intercom- 
systeem, mobiele communicatie, pagers, persoonsbeveiliging, perimeter beveiliging, brandmeldsysteem.

Ook koppelingen met andere office-applicaties zijn mogelijk zodat er een eenduidig bronbestand is met HRM 
persoonsgegevens, planningsysteem en de mogelijkheid voor export van data voor registratie in applicaties 
van derden. Kortom IOLAN systeemintegratie maakt pasmaat oplossingen tot standaard.

IOLAN heeft ook een eigen lijn toegangscontrole, intercom, inbraak en I/O PLC-besturingen zodat daarmee 
integratie met deze systemen al direct standaard beschikbaar is. IOLAN goederenbeheer is hierbij standaard 
geïntegreerd in het toegangscontrolesysteem. Hierdoor zijn functies te gebruiken als tijdsgebonden bevoegd-
heid, anti-pass-back en aan- en afwezigheidscontrole. Met een RFID tag aan de sleutelbos zijn alle denkbare 
toepassingen mogelijk voor interne identificatie. 

Met IOLAN high-security intercom kan zorgen voor de benodigde communicatie rondom de goederenbeheer 
systemen. Door een intercom in te zetten, geïntegreerd of ernaast, is een directe helpdeskfunctie beschikbaar.

DOCUMENTATIE
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“In ons academische ziekenhuis worden de smartphones voor BHV geladen en uitgegeven met IOLAN"

Turn-key projecten

PROJECTSPECIFIEKE OPLOSSINGEN
Naast de standaard oplossingen KeyWall, KeyLock, KeySafe en Locker zijn er ook turn-key project-specials  
mogelijk. Denk aan toepassingen met gepersonaliseerde uitgifte van toestellen, biometrie implementatie, 
specifieke laadcompartimenten voor smart devices of koppelingen met systemen van derden. 

Met 30 jaar ervaring en veel gerealiseerde projecten zijn al veel passende oplossingen standaard beschikbaar. 
Desalnietemin laat IOLAN zich graag uitdagen voor nieuwe toepassingen en technologieën. Met een hoogwaar-
dige R&D afdeling kan IOLAN snel bepalen of speciale wensen ook technisch en financieel haalbaar zijn. 

Eenmaal een systeem in gebruik biedt dit tevens de garantie dat IOLAN naar de toekomst altijd compatible blijft 
met nieuwe producten en waar mogelijk ook de nieuwste functionaliteiten direct beschikbaar worden. Kortom 
IOLAN beweegt mee met klantwensen en biedt een open toekomst.

HANDHAVING
Bij Politie, BOA's, toezichthouders en beveiligers worden bedrijfsmiddelen onderling 
uitgewisseld. Zoals: portofoons, wapens, voertuigsleutels en mobiele toestellen. 
IOLAN goederenbeheer biedt hiervoor de bijpassende producten die in de kantine, 
personeelsruimte, kleedruimte, wapenkamer en portiersloge worden geplaatst.

RIJKSOVERHEID
Of het nu gaat om Justitiële instellingen, IND locaties, politiebureaus, rechtbanken, 
kantoorgebouwen van overheidsdiensten; allen hebben medewerkers die te pas en 
onpas op de locatie zijn en daar gebouwgebonden sleutelbossen en/of apparaten  
krijgen. IOLAN zorgt hierbij voor geautoriseerde en geregistreerde uitgifte en inname.

INDUSTRIE
Van de verpakkings- tot de zware petrochemische industrie zijn er gedeelde sleutels 
en gereedschappen in omloop, maar ook het opbergen persoonlijke goederen is een 
thema. Foutief of ongeautoriseerd gebruik kan grote gevolgen hebben, zeker in 24/7 
opererende bedrijven. IOLAN helpt om grip op deze goederen te houden. 

GEZONDHEIDSZORG
Ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, zorgcentra en klinieken hebben naast  
mobiele apparaten zoals pager, smartphone/tablet ook de noodzaak voor beheer op 
medicijnen, opiaten en specialistische medische apparaten. IOLAN geeft meer  
overzicht en bewaking op de beschikbaarheid en gebruik van al deze goederen.

UTILITEIT
Ook in kantooromgevingen kunnen de IOLAN goederenbeheer oplossingen van nut 
zijn om sleutels en andere goederen, zoals laptops of tablets, veilig op te bergen en uit 
te geven. Deze units kunnen bijvoorbeeld in entreegebied, kantine of doorlooplocatie 
worden geplaatst. De toestellen zijn desgewenst ook op te laden en te detecteren.

IOLAN Werkgebieden

MEER INFORMATIE?
NEEM CONTACT MET ONS OP:

 

+31 (0) 76 50 26 100
 

SALES@IOLAN.COM
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