
Het van oorsprong Duitse Sedus Stoll 
kent een duidelijke reputatie als fabrikant 
van kantoormeubilair, maar via dochter-
onderneming Sedus Digital zet het zich 
sinds enkele jaren ook heel gericht in 
voor het zogenaamde smart working. In 
2018  lanceerde het bedrijf zo bijvoor-
beeld se:connects, een digitale manage-
menttool waarmee flexwerkplekken en 
vergaderzalen eenvoudig via een app 
gereserveerd kunnen worden, maar bij-
voorbeeld ook actuele gegevens over de 
bezetting geraadpleegd en geanalyseerd 
kunnen worden. Met de se:hub voegt Se-
dus Digital nu een extra dimensie aan het 
systeem toe.

Slimme locker
Kort gesteld is se:hub een slim lockersys-
teem dat volledig via se:connects beheerd 
kan worden. Laat je echter niet misleiden 
door de term locker. Het doel van se:hub 
is immers niet zozeer om jassen, rugzak-
ken of andere zaken doorheen de dag in 
bewaring te houden, maar eerder om op 
een veilige en contactloze manier docu-
menten, sleutels of apparatuur aan el-
kaar over te dragen. Denk aan de sleutels 
van een poolwagen die de volgende dag 
voor een collega moeten klaarliggen, of 
gevoelige documenten die conform de 
gegevensbescherming aan een bepaalde 

persoon bezorgd moeten worden.
Dat gebeurt allemaal heel eenvoudig. Via 
de digitale terminal of de se:connects app 
wordt een locker geboekt, aangegeven 
voor wie het item bestemd is en binnen 
welke termijn het opgehaald moet wor-
den. Het systeem maakt vervolgens een 
QR-code aan en verzendt deze recht-
streeks naar de juiste persoon, die mid-
dels de QR-codescanner op de terminal 
eenvoudig de juiste locker kan openen. 
Vergeet men het item op te halen, dan 
krijgen zowel ontvanger als verzender ten 
gepaste tijde een herinnering.

Modulair systeem
Om in te spelen op de soms zeer uiteen-
lopende noden van kantoren en andere 
bedrijven, is het se:hub systeem modulair 
opgebouwd. Als aanvulling op de basis-
module met terminal is er zo de keuze 
tussen lockers in vier verschillende ma-
ten, die volledig op maat geconfigureerd 
kunnen worden. De XS lockers zijn bij-
voorbeeld perfect geschikt voor sleutels 
of mobiele telefoons, de S lockers voor 
laptops of documenten, de M lockers voor 
kleine pakketjes en de L locker voor gro-
tere pakketten, apparatuur en eventueel 
zelfs bagage.
Met behulp van de online configurator 
wordt overigens niet alleen de samenstel-

ling van de se:hub eenvoudig zelf gedefi-
nieerd, maar kan ook de afwerking van de 
verschillende oppervlakken en kastdeu-
ren op maat bepaald worden. Er zijn hier-
voor verschillende designmogelijkheden, 
inclusief diverse houtdessins en stijlvolle 
monokleuren.
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De werkvloer was al ettele jaren in volle transformatie, maar het is ontegensprekelijk dat de 
coronapandemie alles in een ultieme stroomversnelling bracht. Een flexibel en hybride werkregime 

zal meer dan ooit de norm worden, met als gevolg dat ook de werkplek de nodige flexibiliteit moet 
bieden. En dat beperkt zich lang niet tot flexwerkplekken alleen. Ook centrale diensten zoals 
postbedeling, IT en fleet management zullen onafhankelijk bereikbaar moeten zijn.

Maak centrale diensten te allen tijde bereikbaar

01. Via een QR-codescanner op de terminal wordt de 
juiste locker geopend.
02.Ook pakketdiensten kunnen via se:hub de juiste 
bestemmeling selecteren en het pakket zo contact-
loos doch conform afleveren.
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