
PRODUCTES

Click&Storage

Solució per a recepció i entrega de compres online o 
custòdia d’articles personals



A la feina és on solem passar la major part del dia. Per això, cada cop més, els 
treballadors donen l’adreça de l’empresa com a adreça d’enviament. El resultat 
acostuma a ser un munt de paquets en prestatges que ningú controla.

LES CONSIGNES INTEL·LIGENTS DE DROP POINT SYSTEMS 
OFEREIXEN 3 SERVEIS:

La recollida i lliurament de totes les comandes 
adreçades a treballadors.

Una senzilla interfície localitza el nom del treballador, 
sense exposar les seves dades de contacte, i permet 
que el missatger deixi la comanda en pocs segons. 
Només cal que esculli el nom de la persona i la mida 
de la porta per poder deixar el paquet. El destinatari 
rep automàticament un codi per email i /o SMS per 
enretirar la comanda.

El lliurament de documents o objectes d’un 
treballador a un altre company.

El destinatari rep un codi per email i/o SMS per 
accedir a la consigna, com si es tractés d’un 
enviament dirigit al seu nom.

Custòdia d’objectes dins smart lockers d’ús personal

Guardar objectes en un lloc segur és molt pràctic (casc, 
bossa del gimnàs...). Per això, una part dels lockers es pot 
destinar a ús personal. En aquest cas, l’usuari fa servir 
sempre el mateix codi. Si la consigna disposa de lector 
bidimensional o lector NFC només caldrà acostar el mòbil 
per obrir la porta. 



TAMBÉ UNA SOLUCIÓ IDEAL PER A:

I RECORDA! : el locker et pot servir per fer publicitat de la teva empresa! 

www.inko21.com

Distribuidor oficial

CONTACTA’NS!

Comunitats de veïns: Amb l’augment del comerç online, cada cop més, veiem 
arribar paquets als blocs de pisos i urbanitzacions. Molt sovint, els propietaris no 
són a casa i el paquet queda a l’entrada. Les consignes intel·ligents són la solució. 
A més, tenen altres utilitats com per exemple la d’un lloc segur on deixar les 
claus pel personal de neteja.

Empreses en general: Per a gestionar enviaments i recollides sense haver d’estar 
pendent de l’arribada del transportista o missatger.

Càmpings: Per a les compres online dels usuaris del càmping mentre dura la 
seva estada. Així, poden estalviar-se les cues al supermercat i rebre sempre les 
seves comandes amb total seguretat.

Espais de co-working: Fàcil recepció, lliurament i custòdia de paqueteria.

Si t’interessa aquest producte, t’atendrem encantats.

https://www.inko21.com/ca/
https://www.inko21.com/ca/distribucions/drop-point-systems/#contacta



