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więc przy dokonywaniu wyboru 
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O Nedap Security Management

Jest częścią Nedap – holenderskiej międzynarodowej firmy technologicznej 
notowanej na giełdzie Euronext od 1949 r. Nedap Security Management 
jest liderem w projektowaniu i produkcji elektronicznych systemów kontroli 
dostępu, który w 2000 r. zaprezentował pierwszy w pełni internetowy system 
zabezpieczeń oparty na protokole IP. „Security for life” to hasło Nedap 
Security Management jako jednej z pierwszych firm podchodzących do 
systemów security jak do IT.
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WSTĘP
Poznaj korzyści, jakie może przynieść zarządzanie szafkami

Kroki opisane w tym przewodniku pomogą wstępnie określić Twoje 
oczekiwania wobec systemu zarządzania szafkami. Być może także 
odkryjesz dodatkowe możliwości i korzyści, do tej pory nie brane pod 
uwagę. 

Aby osiągnąć najlepsze efekty, należy rozważyć długoterminową 
perspektywę i wyjść poza kwestię przechowywania jedynie rzeczy 
osobistych. Obecnie środowiska pracy stały się bardzo dynamiczne, 
dlatego jest to właściwy moment, by zastanowić się nad specyfiką 
korzystania z przestrzeni biurowej. Inteligentne miejsca pracy wymagają 
inteligentnego systemu przechowywania.

Warto sprawdzić, z jakimi innymi systemami można zintegrować 
zarządzanie szafkami – od kontroli dostępu fizycznego po system 
kadrowy i inne.

Wybór właściwego systemu zarządzania szafkami i dostosowanie go do potrzeb organizacji to kluczowe aspekty, by spełniał oczekiwania. Dzięki temu można liczyć na większą 
efektywność i wygodę, a także poprawę bezpieczeństwa i zgodność z przepisami. Największą korzyścią będzie na pewno oszczędność miejsca i optymalizacja kosztów.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze systemu zarządzania szafkami, aby spełniał potrzeby?

Wstęp

Konsultacje z pracownikami i porady od dostawców

Zawsze zalecamy konsultacje z wieloma osobami na różnych 
szczeblach w Twojej firmie – wówczas można wybrać system 
zarządzania szafkami, który będzie odpowiedni dla całej organizacji. 
Mogą to być przedstawiciele kierownictwa wyższego szczebla, działów 
IT, ochrony, recepcji, HR czy zarządzania obiektami.

Analizując poniższe kroki, możesz również zwrócić się do innych 
organizacji, aby zapytać o zastosowane u nich sposoby zarządzania 
szafkami. Warto też jak najszybciej skontaktować się z dostawcami 
systemów zarządzania szafkami. Właściwy partner z chęcią pomoże w 
określeniu Twoich potrzeb, przeprowadzi firmę przez fazę planowania 
i pomoże w podjęciu decyzji. Dzięki temu wybierzesz system 
zarządzania szafkami, który spełni wszystkie oczekiwania w zakresie 
działania, przestrzeni, kosztów, użyteczności, bezpieczeństwa i 
estetyki.

nedapsecurity.com

https://www.ey.com/en_us/real-estate-hospitality-construction/case-study-how-smart-storage-lockers-support-hybrid-workers
https://www.nedapsecurity.com/news-blog/locker-management-7-ways-to-boost-security-and-efficiency/
https://www.nedapsecurity.com/solutions/aeos-locker-management/
https://www.nedapsecurity.com/solutions/aeos-locker-management/
https://www.nedapsecurity.com/


6 7

6 KROKÓW
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6 kroków

Krok 1.
Do czego będą służyły 
szafki? 
Najpierw zastanów się nad celem 
użytkowania szafek. Pomyśl, do 
czego najczęściej będą służyły 
zabezpieczone skrytki w Twojej 
organizacji.

Krok 2.
Kto będzie korzystał z szafek?
Gdy już wiesz, do czego będą służyły szafki, określ kto 
będzie z nich korzystał.

Krok 3.
W jaki sposób szafki będą używane?
W tym kroku zastanów się głębiej nad sposobem, w jaki 
szafki będą użytkowane przez poszczególne osoby w 
różnych sytuacjach.

Krok 4.
W jaki sposób szafki będą 
zabezpieczone?
Kolejną ważną kwestią jest 
rodzaj zabezpieczenia szafek 
– zarówno pod względem 
sposobu ich zamykania, jak i 
zabezpieczenia samego systemu. 

Krok 5.
Jak uzyskać dodatkowe korzyści?
Gdy znasz już oczekiwania wobec systemu zarządzania 
szafkami, musisz się zastanowić, jakie funkcje pozwolą 
spełnić te cele i umożliwią uzyskanie dodatkowych ko-
rzyści. 

Krok 6.
Stwórz listę wymagań
Po odpowiedzi na wszystkie powyższe py-
tania oraz rozważeniu potrzeb, oczekiwań 
i warunków instalacji przyszedł czas na 
opracowanie listy wymagań wobec systemu 
zarządzania szafkami.

nedapsecurity.com

https://www.nedapsecurity.com/
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KROK 1Krok 1. Do czego będą 
służyły szafki?

Bezpieczne przechowywanie rzeczy osobistych Bezpieczne przechowywanie rzeczy wspólnych 

Po pierwsze należy zastanowić się, do czego służą 
lub mogą służyć szafki. Oto cztery najpopularniejsze 
zastosowania zabezpieczonych skrytek w systemie 
zarządzania szafkami. 

Jest to najbardziej oczywiste zastosowanie i 
z pewnością jest ono coraz częstsze, wraz z 
popularyzacją pracy hybrydowej i „hot deskingu”, 
ponieważ pracownicy nieposiadający stałego 
biurka potrzebują bezpiecznego miejsca do 
przechowywania swoich rzeczy. 

Kolejnym przykładem wymagającym zapewnienia 
szafek na rzeczy osobiste jest sytuacja, w której osoby 
przebywające na terenie zakładu muszą się przebrać 
lub zostawić wartościowe przedmioty, takie jak 
telefony komórkowe czy biżuteria, bądź nieporęczne 
ubrania – na przykład płaszcze, plecaki czy kaski. 

Niektóre systemy zarządzania szafkami umożliwiają zabezpieczenie nieograniczonej liczby i rodzajów miejsc do 
przechowywania, co daje wiele możliwości.

Można na przykład zorganizować:
• szafy na dokumenty zawierające cenne lub poufne dane,
• skrytki pocztowe,
• szafy na leki,
• miejsce na laptopy,
• szafy na niebezpieczne substancje,
• regały na materiały potrzebne do pracy w zespole lub przy projekcie.

Wszystkie te rozwiązania z powodzeniem mogą być zabezpieczone przez system zarządzania szafkami. Pozwoli 
to przydzielić dostęp do nich jedynie konkretnym osobom w określonym czasie, a niektóre systemy mogą nawet 
raportować, kto i kiedy korzystał z poszczególnych szafek.

Zarządzanie zasobami

Punkt odbioru

Laptopy i inne urządzenia mobilne, sprzęt medyczny czy narzędzia 
budowlane są zbyt cenne, by pozostawiać je w ogólnodostępnej 
przestrzeni. Dzięki odpowiedniemu systemowi zarządzania szafkami 
nie trzeba delegować pracowników do wydawania i przyjmowania 
takich sprzętów. Można po prostu określić, kto i kiedy może pobrać 
dane zasoby z konkretnych szafek, a dodatkowo tworzyć raporty ich 
wykorzystania.

Organizacje często potrzebują punktu odbioru dla kurierów, serwisu 
informatycznego, przesyłek podejmowanych lub zdawanych poza 
godzinami pracy. Wykorzystanie do tego celu systemu zarządzania 
szafkami to kolejne jego zastosowanie, w którym sprawdzi się 
idealnie. 
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KROK 2Krok 2. Kto będzie korzystał 
z szafek?
Gdy już wiesz, do czego będą 
służyły szafki, należy określić, kto 
będzie z nich korzystał. 

Szczegółowa analiza 

Użytkowników dzieli się najczęściej na grupy pracowników, podwykonawców i gości lub klientów. Warto jednak 
przeprowadzić bardziej szczegółową analizę i podzielić ich na bardziej szczegółowe kategorie. Pomoże to 
uwzględnić potrzeby poszczególnych osób, dzięki czemu można określić konkretne oczekiwania wobec systemu 
zarządzania szafkami przed jego wyborem.

Na przykład w szpitalu pielęgniarka ma inne potrzeby w zakresie przechowywania niż pracownik biurowy. Z 
kolei w szkole uczeń zerówki przechowuje w szafce inne przedmioty niż licealista, a nauczyciel historii ma 
inne wymagania niż nauczyciel wychowania fizycznego. Jeszcze inaczej jest w zakładzie produkcyjnym, gdzie 
pracownik fizyczny ma inne potrzeby pod względem przechowywania niż pracownik biurowy. 

Aby ustalić potrzeby poszczególnych kategorii osób, należy odpowiedzieć na następujące pytania:

1

2

3

4

5

6

7

8

Pomocne pytania

Czy użytkownicy danej kategorii będą przebywać w jednym miejscu, czy będą się 
przemieszczać?

Jaki sprzęt lub bagaż mogą przynieść ze sobą?

Czy w niektóre dni mogą potrzebować dodatkowej przestrzeni, a w inne nie?

Czy podczas wizyty będą się przebierać?

Na jak długo będą potrzebować szafki i w jakie dni?

Czy będą potrzebowali dostępu do szafek poza standardowymi godzinami pracy?

Do jakich przedmiotów wspólnych będą musieli mieć dostęp?

Czy mają specjalne potrzeby w zakresie dostępu?(np. korzystają z wózka inwalidzkiego)

nedapsecurity.com

https://www.brighterstrategies.com/blog/beyond-the-ada-creating-true-accessibility-at-work/
https://www.nedapsecurity.com/
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KROK 3
W kolejnym kroku należy się zastanowić, w 
jaki sposób szafki będą wykorzystywane przez 
poszczególne osoby w różnych sytuacjach.

Krok 3. W jaki sposób szafki 
będą używane?

Szafki indywidualne czy rotacyjne?

Ważnym aspektem przed wyborem systemu zarządzania szafkami jest to, czy każda osoba powinna mieć przypisaną własną szafkę, czy 
jednak szafki będą wykorzystywane elastycznie.

Zapewnienie indywidualnej szafki dla każdego pracownika oraz dodatkowych szafek dla gości i wykonawców jest kosztowne i wymaga dużo 
miejsca. Rozwiązaniem może być system rotacyjny, w którym przy każdej wizycie użytkownik wybiera jedną z dostępnych szafek. Dzięki 
niemu można zdecydować się na mniejszą liczbę szafek. Jest to również wygodniejsze dla użytkowników, ponieważ pozwala wybrać szafkę w 
miejscu i położeniu, które odpowiada im w danym dniu.

Dobry system zarządzania szafkami pomoże rozwiązać wszystkie opisane powyżej problemy. Nie 
tylko zwiększy on liczbę rodzajów zamykanych schowków, ale również umożliwi decydowanie o 
tym, kto, kiedy i w jakich okolicznościach otrzyma dostęp do danej skrytki. 

Niektóre systemy zarządzania szafkami zapewniają pełną elastyczność, a tym samym 
pozwalają między innymi:

• przydzielić szafki pracownikom, gościom, klientom i wykonawcom na wiele sposobów, 
• przypisać danym osobom konkretne szafki lub umożliwić im wybór szafki każdego dnia,
• przypisać szafki zespołom i pojedynczym osobom, 
• przypisać liczbę szafek, jakiej dana osoba może użyć na lokalizację, budynek, miasto lub 

kraj, 
• określić, kiedy lub jak długo można korzystać z szafek, lub nie ustalać żadnych ograniczeń 

czasowych,
• eksportować dane na temat wypożyczania i zwrotu w celu tworzenia raportów i 

wizualizacji, 
• przypisać grupy szafek przełożonemu, który nadzoruje ich wykorzystanie. 

12

Całodobowe czy o ograniczonej dostępności? 

Jakie korzyści może przynieść elastyczne zarządzanie szafkami? 

Gdzie będą stały szafki?

Innym sposobem na zminimalizowanie liczby potrzebnych szafek jest rezygnacja z udostępniania ich w trybie 24/7. Zamiast tego 
można ograniczyć użytkownikowi dostęp do szafki, by mógł z niej korzystać w określonym czasie, np. tylko podczas swojej zmiany. 

Zmniejszenie liczby szafek nie tylko pozwala zaoszczędzić miejsce i pieniądze, ale też pomaga dbać o zrównoważony rozwój – 
pochłania mniej energii elektrycznej podczas eksploatacji i zmniejsza użycie materiałów do ich produkcji.

Należy rozważyć, czy szafki i inne zamykane schowki będą się 
znajdowały w jednym miejscu,
czy w różnych lokalizacjach. W tym drugim przypadku pozostaje 
do ustalenia jeszcze jedna kwestia – czy w poszczególnych 
miejscach będą występowały takie same, czy różne potrzeby i 
zasady?

Należy pamiętać o wyjątkach od ustalonych reguł. Dobrą praktyką 
jest przeznaczenie 80% szafek do użytku standardowego, a 
pozostałe 20% na specjalne wymagania i wyjątkowe okoliczności. 
Jeśli na przykład niektórzy współpracownicy przyjeżdżają do 
pracy motocyklami i potrzebują większej lub drugiej szafki do 
przechowywania kasku, należy to potraktować jako wyjątek – nie 
ma konieczności instalowania zbyt wielu lub zbyt dużych szafek dla 
wszystkich użytkowników. 

Zastosowanie niestandardowe

nedapsecurity.com

https://www.nedapsecurity.com/solutions/aeos-locker-management/
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KROK 4Krok 4. W jaki sposób szafki 
będą zabezpieczone?

Jak użytkownicy będą otwierać i zamykać szafki?

Zamki odporne na cyberataki i próby manipulacji

Wygoda użytkowników i bezpieczeństwo

Kolejną ważną kwestią jest rodzaj zabezpieczenia 
szafek – zarówno pod względem sposobu ich zam-
ykania, jak i zabezpieczenia samego systemu. 

Tradycyjne szafki chronione są przez podstawowe mechaniczne elementy, takie jak klucze, monety 
lub kłódki. Noszenie ze sobą kluczy lub mocowanie się z ręcznym zamkiem jest jednak mało 
wygodne. Takie rozwiązania są zawodne, a użytkownicy czasem zapominają kluczy lub je gubią, 
przysparzając tym administratorom dodatkowej pracy.

Nowoczesny system zarządzania szafkami działa w wewnętrznej sieci IP, zapewniając elastyczność 
i funkcjonalność. Wykorzystuje zamki elektroniczne, więc użytkownicy mogą otwierać i zamykać 
szafki lub schowki za pomocą kart dostępu, breloków czy przepustek. 

Bardziej zaawansowane systemy umożliwiają również dostęp i zabezpieczenie przestrzeni do 
przechowywania z użyciem technik biometrycznych, np. rozpoznawania twarzy lub odcisku palca, 
bądź też wirtualnych poświadczeń w smartfonie lub wydrukowanego kodu QR, co jest szczególnie 
przydatne dla gości (można je wydać zdalnie przed przyjazdem). 

Wygoda nie jest oczywiście jedynym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę 
przy podejmowaniu decyzji o wyborze całego systemu. Równie ważne jest jego 
zabezpieczenie, dlatego należy się upewnić, że wybrany system zarządzania 
szafkami zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa. 

Jeżeli wybór padnie na nowoczesny system oparty na IP, który zapewni oczekiwaną 
funkcjonalność i elastyczność, należy zadbać o zabezpieczenie zarówno samej 
platformy, jak i poszczególnych zamków. Platforma musi być odporna na ataki 
cybernetyczne i próby przejęcia przez hakerów. Należy też upewnić się, że każdy 
zamek jest odporny na próby sabotażu i ma czujnik manipulacji. 

Nasz system zarządzania szafkami idzie o krok dalej, umożliwiając ustawienie 
zamków w trybie transparentnym. Dzięki temu klucze deszyfrujące nie są 
przechowywane w zamkach, przez co są trudno dostępne dla hakerów. 

W tym aspekcie planowania i podejmowania decyzji należy koniecznie 
skonsultować się z zespołem ICT i wspólnie opracować plan zabezpieczenia 
cybernetycznego, okablowania i technologii identyfikacji.

Korzystanie z tego rodzaju identyfikatorów do obsługi szafek jest znacznie 
wygodniejsze dla użytkowników niż tradycyjne metody. Dodatkowo można 
pozwolić na posługiwanie się tą samą kartą identyfikacyjną np. w celu 
uzyskania dostępu do drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, a także do 
szafek i innych chronionych miejsc. Takie rozwiązanie pomaga również 
zwiększyć bezpieczeństwo, ponieważ w przypadku zagubienia karty można 
ją natychmiast zablokować – w przypadku zagubienia klucza konieczna 
byłaby wymiana całego zamka. 
  
O kwestii wygody użytkownika należy pamiętać również przy wybieraniu 
obsługi oferowanej przez systemy zarządzania szafkami. Nikt nie chce 
stać w kolejce przy terminalu ani postępować według skomplikowanych 
instrukcji. Warto zatem wybrać system, który oprócz łatwego dostępu do 
szafek, umożliwi także uzyskanie pomocy w punktach informacyjnych. 

nedapsecurity.com

https://www.wsj.com/articles/why-we-misplace-our-keys-phones-wallets-1397517054#:~:text=Everyday%20Memory%20Lapses%20Hit%20at,Brain%20to%20Find%20Things%20Faster&text=Created%20with%20sketchtool.&text=Misplacing%20keys%20and%20phones%20are,memory%20%E2%80%93%20that%20are%20the%20norm.
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https://www.nedapsecurity.com/news-blog/contactless-facial-recognition-the-future-for-access-control-now-available-with-aeos/
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https://medium.com/the-authentic-eclectic/why-do-some-people-find-instructions-so-difficult-2492222f3e71
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KROK 5Krok 5. Jak uzyskać dodat-
kowe korzyści?

Zdalne i centralne zarządzanie

Integracja z kontrolą dostępu 

Integracja z innymi systemami

Gdy znasz już oczekiwania wobec systemu 
zarządzania szafkami, musisz się zastanowić, jakie 
funkcje pozwolą spełnić te cele i umożliwią uzys-
kanie dodatkowych korzyści. 

Administrowanie dużą liczbą szafek i miejsc do przechowywania może być wyzwaniem czasochłonnym. Dlatego system, który umożliwia zdalne i centralne zarządzanie, 
znacznie to upraszcza, usprawnia jego funkcjonowanie i zwiększa efektywność. 

Jeszcze lepiej, gdy systemem zarządzania szafkami można sterować za pomocą urządzenia mobilnego. Dzięki temu administratorzy mogą szybko reagować na żądania i 
incydenty oraz dbać o płynność działania, w razie potrzeby bez trudu wprowadzając zmiany i udzielając potrzebnego wsparcia.

Integracja systemu zarządzania szafkami z systemem kontroli dostępu – poprzez rozszerzenie 
procedur kontroli dostępu na szafki – wpływa na znacznie podniesienie poziomu bezpieczeństwa 
oraz efektywność i wygodę. System można na przykład ustawić w taki sposób, aby dana osoba 
mogła korzystać z szafki tylko podczas swojej zmiany, gdy może przebywać na terenie budynku. 

Oznacza to, że za pomocą tego samego identyfikatora (np. przepustki) użytkownik może otwierać 
drzwi, przejścia, szlabany i… szafki oraz wiele więcej. W przypadku szafek i innych miejsc do 
przechowywania można wykorzystać te same funkcje, co w przypadku drzwi – może to obejmować 
także m.in. ustawienia grupowe i harmonogramy.

Ten sposób pozwala zachować ścisłą kontrolę – jeżeli na przykład czyjś dostęp do budynku 
zostanie zablokowany, można natychmiast (automatycznie) zablokować także jego szafkę. 

Dodatkowe korzyści przynosi również integracja systemu zarządzania szafkami 
z innymi systemami, takimi jak system kadrowy, obsługi gości i zarządzania 
obiektami. Dzięki temu można łatwo przydzielić dostęp do szafek i schowków 
według roli każdej osoby, działu, schematu zmian, długości umowy i innych 
kryteriów. Oznacza to, że unikając powielania i centralizując zadania, można 
ograniczyć liczbę błędów i zaoszczędzić czas. 

nedapsecurity.com
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KROK 6Krok 6. Stwórz listę  
wymagań 
Na ostatnim etapie należy opracować listę oczeki-
wań wobec systemu zarządzania szafkami.

Bądź precyzyjny, ale otwarty 

Tworząc plan wymagań wobec potencjalnych dostawców, należy 
dokładnie określić oczekiwania, pozostając jednak otwartym na 
sugestie. Warto podejmować współpracę z najlepszymi dostawcami, 
którzy potrafią znaleźć odpowiednie rozwiązanie konkretnych wyzwań, 
a ponadto spełnią wymagania i zapewnią dodatkowe korzyści, które 
dotychczas nie były nawet brane pod uwagę. 

KROK 5
Dane i raportowanie

Minimum konserwacji i niskie zużycie energii

System zarządzania szafkami, który jest wyposażony w 
zaawansowane funkcje śledzenia i raportowania, może 
dostarczać danych w łatwo dostępnej i przejrzystej 
formie. Pozwala to:
• zachować ścisłą kontrolę tego, kto i kiedy korzystał 

z danej szafki, co może być szczególnie przydatne 
w razie wystąpienia incydentu, 

• analizować wykorzystanie przestrzeni do 
przechowywania i podejmować w tym zakresie 
przemyślane decyzje oparte na rzeczywistych 
danych,

• monitorować przestrzenie do przechowywania 
w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można 
zapewnić obsługę i konserwację z zachowaniem 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. 

Warto poszukać systemu, który pomoże zminimalizować 
prace konserwacyjne. Jeśli zdecydujesz się na 
system przewodowy, nie będzie potrzeby wymiany 
akumulatora. Gdy wybierzesz system efektywny 
energetycznie, pomoże to w optymalizacji kosztów 
energii – energooszczędne będzie również automatyczne 
wyłączanie szafek np. w nocy lub innych okresach, gdy 
nie są dostępne dla użytkowników. 

nedapsecurity.com
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PODSUMOWANIE
Podsumowanie
Elastyczność i długofalowe korzyści 

Weryfikacja przed ostateczną decyzją 

Pomożemy i doradzimy 

System zarządzania szafkami to długoterminowa inwestycja, która powinna 
zaspokoić potrzeby organizacji zarówno teraz, jak i w przyszłości. Wybór 
odpowiedniego systemu zapewni najwyższą jakość i elastyczność niezbędną do 
sprostania aktualnym wyzwaniom. Ponadto udostępni dodatkowe możliwości, 
których nawet dotychczas nie rozważało lub które się jeszcze nie pojawiły.

Bardzo ważne jest, aby każdy aspekt poddać starannej analizie, niespiesznie 
przechodząc przez opisane powyżej etapy. Kiedy już uda się podjąć decyzję, należy 
sprawdzić, czy jest ona słuszna. Doskonałym sposobem na przegląd i weryfikację 
systemów zarządzania szafkami mogą być na przykład narzędzia do wizualizacji w 
3D. Dzięki nim jeszcze przed dokonaniem ostatecznego wyboru można sprawdzić, 
jak dany system sprawdzi się w organizacji.

Chętnie służymy fachową pomocą w przypadku pytań dotyczących zarządzania 
szafkami lub chęci uzyskania wsparcia przy wyborze, planowaniu i projektowaniu 
systemu. 

1

2

3 CYTAT

Nowy sposób pracy 
hybrydowej 

jest obecnie stosowany 
powszechnie, co zwiększa 

zapotrzebowanie na szafki i 
zmienia sposób ich używania

Geert Leemkuil, Product Owner,
Nedap Security Management

“

”
wyzwania chwili;

o tych, o których jeszcze nie pomyślałeś;

lub którzy jeszcze nie złożyli wniosku.

nedapsecurity.com
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