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Keymanager: voor eenvoudig
beheer van uw sleutels
Een ellenlange zoektocht naar plots verdwenen sleutels; het zal iedereen bekend in de oren
klinken. Voor een bedrijf betekent het, naast frustratie en verspilling van kostbare tijd, ook dat de
kans aanwezig is dat sleutels in verkeerde handen terechtkomen, met alle mogelijke gevolgen van
dien. Dankzij het eenvoudige systeem van Keymanager is dit probleem makkelijk op te lossen.
“Er is een wezenlijk verschil tussen het
ophangen van sleutels en het beheren van
sleutels,” legt Hubèr Jongejan, directeur
van Keymanager, Credit Card Keys BV
en Garageshop.nl uit. “Het sleutelbeheer
van Keymanager bestaat uit slechts drie
stappen: de persoonlijke gebruikerspin
insteken en tegen de klok indraaien, de
sleutelpin met daaraan de gewenste sleutel eruit halen en vervolgens blijft de gebruikerspin vergrendeld in het bord achter naast de lege sleutelplaats. Zo is in
één oogopslag te zien welke sleutels ontbreken en wie welke sleutel in bezit
heeft.”
Jongejan merkt dat bedrijven zich vaak
nog niet bewust zijn van hun eigen, gebrekkige sleutelbeheer. “Men werkt dan
al zo lang met sleutels aan haakjes in een
traditionele, slecht te organiseren sleutelkast of sleutelkluis, dat het gevaar niet
meer wordt gezien. Totdat het een keer
misgaat natuurlijk.” Vanwege de aandacht omtrent sleutelbeheer in de vakpers, kloppen er wel steeds meer vooruitstrevende bedrijven preventief bij
Jongejan aan. “Ik schat in dat zo’n 60
procent van mijn klanten eerst gedupeerd
is geweest en toen de stap naar Keymanager heeft gemaakt en dat 40 procent voordat er iets vervelends gebeurt met ons
systeem is gaan werken. Voorheen was
dat 80/20.”
Volgens Jongejan is het geweldig om de
sleutelproblematiek voor zijn klanten op
te lossen. “Het eenvoudige concept is in
legio branches toepasbaar, bij ondernemingen vanaf 5 tot 6 medewerkers. Te
denken valt aan de industrie, beveili-

gingsbedrijven, taxibedrijven, facilitaire
bedrijven en afdelingen, makelaardij en
woningstichtingen, zorginstellingen en
niet te vergeten de autobedrijven.” In die
laatste branche is Jongejan opgegroeid en
bekend geworden. “Mijn vader Huib was
in Zwijndrecht de eigenaar van Jongejan
Automaterialen. Na zijn overlijden heb ik
de zaak overgenomen. In 1995 begon ik
met de import van reserve-autosleutels in
een plastic pasje, het ontstaan van Credit
Card Keys Nederland BV. Vervolgens
kreeg ik van klanten de vraag of ik ook
voor handige sleutelkasten kon zorgen
met voldoende ruimte voor grote (auto)
sleutelbossen. Een veelgehoorde klacht
was dat de kasten te klein waren en de
haakjes te dicht op elkaar stonden. “Toen
ben ik zelf lege kluizen gaan importeren,
waarin ik vervolgens de haken met een
goede tussenruimte kon plaatsen.”
In 2002 raakte Jongejan op een buiten-

landse beurs in gesprek met de fabrikant
van Keymanager. Omdat het automaterialenbedrijf inmiddels was verkocht, had
hij zijn handen vrij voor een nieuwe uitdaging. “Ik was meteen verkocht. Ik heb
Keymanager geïntroduceerd op de Nederlandse markt en ben tevens als exportmanager voor Europa actief. Er zijn
inmiddels importeurs in België, Frankrijk, Zwitserland en Spanje. In Nederland
is er nog behoefte aan Keymanager
dealers. Het Keymanager sleutelbeheer
systeem is universeel en omdat er geen
software aan te pas komt, is het behalve
eenvoudig in gebruik tevens heel betaalbaar.” Voor nog meer veiligheid zijn er
kasten en kluizen voor Keymanager
leverbaar. Voor meer informatie over
Keymanager: www.keymanager.nl. Voor
het overige complete assortiment kunt u
terecht op www.garageshop.nl. σ
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