
SUCCESFUL INTERIORS



Collectomate to platforma technologiczna zapewniająca
sprawne dostarczanie i odbieranie przesyłek w miejscu pracy
oraz usprawniająca wewnętrzny obieg dokumentów w firmie.

Elementami platformy Collectomate są:
 
Kolektomat - składający się z wieloskrytkowych modułów, służących 
do przekazywania przesyłek kurierskich oraz jako iLokerów 
(szafek do przechowywania rzeczy osobistych pracowników). 
Całość obsługiwana jest przy użyciu aplikacji Collectomate App.
 
Collectomate App - Aplikacja pozwalająca użytkownikom na bezpieczne
przechowanie oraz szybkie i wygodne odbieranie przesyłek/dokumentów
z kolektomatu i iLockera.
 
 

CZYM JEST COLLECTOMATE



WSPÓLNY PROJEKT 
KINNARPS I COLLECTOMATE 
ROZWIĄZUJE PROBLEMY 
ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM
PRACOWNIKÓW
W CZASIE PANDEMII, Z KTÓRYMI
MIERZĄ SIĘ DZIŚ FIRMY.

z kurierem.

W YouNick Technology Park

zdecydowaliśmy się na wdrożenie
rozwiązania Collectomate w związku 

z obecną sytuacją epidemiologiczną.

Rozwiązanie to pozwala na bezpieczny

i bezdotykowy odbiór oraz zwrot

przesyłek bez konieczności kontaktu

Dagmara Nickel
CEO YouNick Technology Park



DBAMY Z TOBĄ 
O BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW

Collectomate, dzięki systemowi skrytkowemu pozwala
bezkontaktowo przekazywać wewnętrzne dokumenty 
w Twojej firmie;

Gwarantuje bezpieczny odbiór przesyłek kurierskich o dowolnej 
porze, bez konieczności osobistego kontaktu z kurierem;

Daje możliwość bezdotykowego odbioru przesyłki ze skrytki 
poprzez aplikację CollectomateApp lub skaner kodów QR;

Zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie 
z wymogami RODO.



KOLEKTOMAT

Wersja podstawowa to 16-skrytkowy moduł bazowy z ekranem.
Dostępny również w wersji 9 i 24-skrytkowej;

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;

Można skonfigurować ilość i wielkość skrytek w jednym module;

Kolorystyka wersji podstawowej: białe fronty i antracytowy korpus. 
Opcjonalnie możliwe są inne rozwiązania kolorystyczne;

Administrator określa również czas na odebranie przesyłki.

Administrator decyduje, kto może korzystać z tego rozwiązania; 



iLoker

Wersja podstawowa to moduł bazowy z czytnikiem fotokodu QR;

Opcjonalnie każda skrytka może być wyposażona w czytnik kodu QR;

Można łączyć ze sobą wiele modułów w szeregach;

Opcjonalnie możliwe są spersonalizowane wersje modułów, 
z dopasowaną do potrzeb Klienta liczbą i wielkością skrytek;

Kolorystyka wersji podstawowej: białe fronty i biały korpus. 
Opcjonalnie możliwe są inne warianty kolorystyczne;

Administrator określa również czas na odebranie przesyłki.

Prosta i intuicyjna w obsłudze aplikacja Collectomate umożliwia
użytkownikom bezpieczne, szybkie i wygodne przechowywanie 

rzeczy osobistych i dokumentów;

Moduły podstawowe dostępne w wersji 6 i 8-skrytkowej;



iLoker - opcje

iLokery dostępne są w trzech opcjach:
 
Wersja customizowana, w której iLoker projektowany jest zgodnie 
z wymogami wizualnymi Klienta tak, aby jak najlepiej wpisywał się 
w jego przestrzeń biurową;
 
 
iLokery standardowe, dostępne w opcji 6 i 8-skrytkowej;
 
 
 
Customizacja dotychczasowego lockera w firmie, z
wykorzystaniem harware i software Collectomate.



Chcesz wiedzieć więcej o rozwiązaniach
Collectomate? 

 
Skontaktuj się z nami!

 
 

     Marcin Ciącio
     marcin@collectomate.io

+48 664 162 162
 
 


