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in door opening solutions

Traka Automotive
De rendabele oplossing voor voertuig- en 
sleutelbeheer in de automotive sector 



Ontwikkeld voor de automotive sector
• Ontworpen en gemaakt voor automotive 

dealerbedrijven

• Geconfigureerd rond de dagelijkse processen bij 
dealerbedrijven 

• De rendabele oplossing voor elektronisch 
sleutelbeheer in de automotive sector

Verkoop meer auto’s
• Laat verkoopmedewerkers zich focussen op het 

verkopen

• Bespaar de verkoopafdeling tijd en moeite

• Genereer extra omzet

• Krijg managementinzicht in verkoopactiviteiten

Verbeter de efficiency van de werkplaats
• Vergroot de efficiëntie van uw processen

• Verminder tijdverlies in de werkplaats

• Versoepel het aftersales proces

Verhoog de winst
• Bespaar tijd, geld en inspanningen op alle 

afdelingen

• Verminder kosten

• Beter managementinzicht en betere controle 
over het bedrijf

Veiligheid en inzicht
• Volg sleutel en voertuig rondom uw locatie en 

eventueel tussen meerdere locaties 

• Zet transactiegegevens om in 
managementinformatie

• Zeer flexibel, modulair en goed te configureren

• Geeft u controle over uw sleutels

Verhoogt CSI scores
• Elimineert fouten

• Verhoogt de tevredenheid van medewerkers

• Bespaart medewerkers tijd

• Stelt medewerkers in staat om zich meer op de 
klant te concentreren



ROI berekening – werkplaats winst m.b.t. productiviteit

Aantal monteurs (15) x 10 minuten tijdverlies
per dag aan zoeken naar sleutels :  15 X 10 = 150 (2,5 uur)

Meerdere uren verloren bij een gemiddeld uurloon : 2.5 x �65,00 = �165,50 verlies per dag

Gemiddeld verlies per maand : �162,50 x 5 days x 4 weeks

TOTAAL VERLIES PER MAAND : £3.250,00

Traka Automotive is één van de meest succesvolle toepassingen in ons portfolio van intelligente 
oplossingen voor sleutelbeheer. Een hardware- en softwareplatform op maat voor de auto-industrie 
dat naadloos kan worden geïntegreerd met uw bestaande systemen. U weet altijd precies wie welke 
sleutel heeft, wanneer deze is uitgenomen en wanneer deze is teruggeplaatst. U kunt ook de toegang 
tot voertuigen beheren of beperken en volledige rapportages van alle sleutelhandelingen bekijken.

Profiteer van de ervaringen van de marketleider

Binnen het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten is Traka Automotive in gebruik bij 
nagenoeg alle grote automotive merken. Profiteer van de kennis en expertise van de marktleider!

Traka Automotive

Er zijn honderden manieren waarop Traka Automotive uw bedrijf kan helpen. Alle standaard 
voordelen die u zou verwachten, zoals minder verloren sleutels, weten wie verantwoordelijk was 
voor snelheidsovertredingen en parkeerboetes, beperkte toegang tot specifieke voertuigen en een 
volledige rapportage van alle sleutelhandelingen door alle medewerkers. Maar ook een aantal die 
minder voor de hand liggen:

De voordelen in detail

• Gecontroleerde toegang tot sleutels voor 
eigen en extern personeel

• Het verhogen van de productiviteit in de 
werkplaats bespaart waardevolle minuten 
tot uren per dag. Op jaarbasis scheelt dit 
honderden extra uren, zodat de onderneming 
meer omzet kan genereren. Kortom een goede 
ROI (zie onderaan de pagina) 

• Laat uw klanten zien hoe u met sleutels 
omgaat en onderscheidt u van de concurrentie

• Geblokkeerde auto’s kunnen herkend worden 
en worden gelabeld om simpel te kunnen 
verwijderen

• Identificeer snel voertuigen die hun technische 
levensduur naderen, of al te laat zijn

• En veel, heel veel meer

Traka Automotive maakt het mogelijk om bij elke sleutelbeweging 
geld te besparen

• De rapportagefunctionaliteiten zorgen ervoor 
dat u van elk voertuig maximaal inzicht heeft, 
u uw voorraadniveau kan reguleren en uw 
administratieve rompslomp vermindert

• Sleutel –en voertuigbewegingen 
monitoren van aanlevermoment, tot aan 
de afleveringsinspectie momenten, het 
aanleveren aan de verkoopafdeling en 
uiteindelijk het afleveren aan de klant. Elke stap 
wordt vastgelegd.

• Het verminderen van interne vragen van 
verkoopmedewerkers die sleutels en 
voertuigen voor zichtzelf inzichtelijk hebben



Het elektronische sleutelbeheersysteem MX zorgt voor een revolutie in 
sleutel- en assetmanagement! Het is ontwikkeld om de ultieme oplossing te 
zijn in de behoefte aan verantwoording, analyse, beveiliging en het beheren 
van assets.

Om aan de behoefte van het dealerbedrijf  te voldoen, zijn de MX systemen 
op maat samen te stellen. Met oplossingen van 32 tot 288 sleutels per kast en 
eenvoudige uitbreidingsmogelijkheden tot wel 2000 sleutels.

Het systeem kan éénvoudig aan de wand worden bevestigd, of worden 
geleverd als vrijstaand systeem op een standaard. Het systeem biedt een 
volledige inzicht in alle sleutels en assets. U weet altijd wie sleutels in zijn/
haar bezit heeft, wanneer ze zijn uitgenomen, en waarom. Het systeem biedt 
ook meerdere features en opties om zo maximaal effectief te zijn voor uw 
organisatie.

Kenmerken en opties:

• Web-based applicatie

• Willekeurig retourneren naar verschillende systemen (RRMS)

• Maatwerk rapportages

• Email / SMS alarmen

• Digitale foto-opname

• Meerder mogelijkheden om toegang te verlenen (PIN, Biometrie, Card/tag 
reader)

• En veel meer....

Traka MX 
Het elektronische sleutelbeheersysteem ontwikkeld voor automotive 
dealerbedrijven
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ASSA ABLOY, the global leader 
in door opening solutions, 
dedicated  to satisfying end-
user needs for security, safety 
and convenience

traka-automotive.com

Fleetmanagement

Verhoog de efficiëntie en 
werking van uw vloot, houd 
de kilometerstanden en het 
dagelijkse gebruik van uw 
voertuigen bij

Parkeervak blokkade

Gebruik ons systeem om 
voertuigen te identificeren 
die mogelijk in de weg 
staan voor een specifiek 
voertuig

DMS integratie

Traka MX kan samenwerken 
met verschillende dealer 
downloads waarmee u uw 
voertuigen uit de meeste 
DMS providers kunt 

downloaden

Label Printer

Gebruik de labelprinter 
om verschillende labels te 
printen voor voertuigen 
en materialen. Voeg een 
barcode toe aan het etiket 

t.b.v. het scansysteem

Digitale Camera

Elke Traka MX beschikt over 
een ingebouwde camera 
voor extra veiligheid. Elke 
transactie wordt daarmee 
vastgelegd en voorzien 
van een datum/tijd afdruk 
om de identiteit van de 
medewerker vast te stellen

Emergency Key Mapping

In het geval van 
stroomuitval zal 
het noodsleutel 
mappingsysteem het 
mogelijk maken om een 
download te maken van 
waar de exacte positie zich 
bevindt van de sleutel in 
de kast


