
KOLEKTOMAT



Obsługa przesyłki w biurze zabiera średnio 7 minut. To strata nie tylko 
cennego czasu pracowników, lecz także dodatkowe koszty związane 
z przełączaniem się między zadaniami i spadek produktywności 
w konsekwencji rozproszenia uwagi. Recepcji coraz trudniej pełnić 
funkcję reprezentacyjną, bo przypomina przeładowany magazyn. Ponadto 
każda przesyłka czy korespondencja jest również nośnikiem danych 

osobowych i powinna być traktowana zgodnie z przepisami RODO. 

Czy istnieje jedno rozwiązanie dla tych wszystkich niedogodności? 

Dlatego powstał kolektomat.

To urządzenie gwarantujące sprawne, zautomatyzowane przechowywanie, 
dostarczanie i odbieranie przesyłek oraz dokumentów. Kolektomat  składa 
się z wieloskrytkowych modułów wykonanych z materiałów wysokiej 
jakości i jest wyposażony w tablet do komunikacji dla użytkowników. 
Z pomocą obsługującej go platformy technologicznej każdy może być 
nadawcą i każdy może być odbiorcą przesyłki, której odbiór następuje 
za pomocą aplikacji Collectomate, fotokodu (QR) lub kodu numerycznego 

wysyłanego SMSem.

CZYM JEST KOLEKTOMAT



WSPÓLNY PROJEKT 
KINNARPS I COLLECTOMATE 
ROZWIĄZUJE WIELE 
PROBLEMÓW, Z KTÓRYMI 
MIERZĄ SIĘ INTENSYWNIE 
UŻYTKOWANE SIEDZIBY 
DYNAMICZNIE 
ROZWIJAJĄCYCH SIĘ FIRM.

Projektowanie to nie tylko tworzenie produktów 
i nadawanie przedmiotom kształtu – tu liczy się 
przede wszystkim sposób myślenia. 
Obecnie głównym zadaniem projektantów 
nie jest tworzenie nowych przedmiotów, 
ale zwiększanie funkcjonalności 
istniejących produktów.”
Johanna Agerman Ross, 
kurator wystawy współczesnego wzornictwa 
w Victoria & Albert Muzeum w Londynie 
oraz redaktor naczelna, Disegno Magazine



ŁATWOŚĆ 
INTEGRACJI
z istniejącymi systemami klienta.

ELASTYCZNOŚĆ 
ARANŻACJI PRZESTRZENI 
Możliwość dopasowania konfi guracji 
skrytek i modułów do potrzeb 
i wymagań klienta.

OSZCZĘDNOŚĆ 
CZASU
Ze względu na skalę obiegu przesyłek 
urządzenie opłacalne w fi rmach 
zatrudniających powyżej 55 pracowników.

WSPARCIE 
LOGISTYKI BIURA

W przypadku 
rozwiązań cyfrowych 
mniej znaczy więcej. 

Im bardziej zaawansowane 
urządzenia, tym prościej 

wyglądają na pierwszy rzut oka.”

TECHNOLOGIA 
STAŁA SIĘ 

NIEWIDZIALNĄ SIŁĄ

Kinnarps Trend Report #2 
„Projektowanie przestrzeni pracy 
i życia w dekadzie różnorodności.”



UPROSZCZENIE PROCESÓW
automatyzacja logistyki przesyłek w miejscu pracy 
– wygodne w obsłudze, z możliwością dostępu awaryjnego 
w razie konieczności

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
łatwy odbiór przesyłek za pomocą aplikacji Collectomate, 
fotokodu QR lub kodu numerycznego przesyłanego SMSem

BEZPIECZEŃSTWO
możliwy wybór najdogodniejszej formy dostępu 
– np. przez nadanie uprawnień pracownikom lub jednorazowy 
dostęp do skrytki dla nadawcy otrzymywany od odbiorcy

WSPARCIE ELASTYCZNYCH MODELI PRACY
activity based working, pracy zdalnej i projektowej w warunkach 
wyzwań związanych z operacyjną logistyką miejsca pracy; 
większa mobilność pracowników

WARTOŚĆ DLA PRACOWNIKÓW
jeden z pożądanych benefi tów, wzmocnienie marki

KORZYŚCI



60 cm86 cm

170 cm

Wersja podstawowa to 16-skrytkowy moduł bazowy z ekranem;

Można rozbudowywać moduł bazowy o dodatkowe dostawki 
(bez ekranów), łącząc je w szereg;

Każdy moduł jest wyposażony w podwójne drzwi rewizyjne z dostępem 
wyłącznie do serwisowanej skrytki, bez dostępu do pozostałych;

Można skonfi gurować ilość i wielkość skrytek w jednym module;

Kolorystyka wersji podstawowej: białe fronty i antracytowy korpus;

Opcjonalnie możliwe są inne rozwiązania kolorystyczne;

Administrator decyduje, kto może korzystać z tego rozwiązania;

Administrator określa również czas na odebranie przesyłki;

Prosta i intuicyjna w obsłudze aplikacja, która umożliwia użytkownikom 
bezpieczne przechowanie oraz szybkie i wygodne odbieranie przesyłek.

O PRODUKCIE

miejsce do zamontowania 
kamery monitoringu

ekran dotykowy 
do obsługi kolektomatu

blenda maskująca; kolektomat 
można łatwo przestawić 
za pomocą wózka

9 skrytek

skrytki w różnych rozmiarach; 
konfi guracja zależna 
od opcji kolektomatu



68 cm133 cm

210 cm

68 cm133 cm

210 cm

PARTNER TECHNOLOGICZNY    

OPCJE

Podstawowym elementem inteligentnych mebli oferowanych przez Kinnarps i Collectomate jest 
wieloskrytkowy moduł, do którego dostęp zapewnia nowoczesne rozwiązanie z kategorii Internetu 
Rzeczy (IoT) w postaci aplikacji dostępnej z dowolnego urządzenia mobilnego. Użytkownicy, korzystając 
z wygodnej aplikacji w telefonie, zyskują szybki dostęp do swoich rzeczy oraz sprawnie współdziałają 
z innymi pracownikami w biurze, przekazując i odbierając korespondencję, dokumenty i przesyłki. 
To nowatorskie rozwiązanie, które uwzględnia sposób, w jaki obecnie korzystamy z rzeczy prywatnych 
w miejscu pracy, przechowujemy sprzęt biurowy oraz współdziałamy ze sobą.

16 skrytek 24 skrytki




