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CASE STUDY

Duurzaam, veilig en
betrouwbaar transport van
vertrouwelijke documenten
Hoe de Steelbag en veiligheidsetui, Dynalogic in staat stelt
haar logistiek proces voor waardetransport te optimaliseren.

Be trustworthy.
Secure your valuable goods.
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Samenvatting
Bij het vervoeren van vertrouwelijke documenten staat discretie
en veiligheid bovenaan de prioriteitenlijst. Dynalogic stond 5 jaar
geleden voor een uitbreiding van de dienstverlening naar het
vervoeren van waardevolle documenten. Echter de manier waarop
dat gedaan werd in andere organisaties was niet heel discreet, veilig
of duurzaam. Dat wilde Dynalogic beter aanpakken. Ze stonden
voor de vraag: ‘Hoe kunnen we vertrouwelijke documenten veilig,
betrouwbaar en duurzaam vervoeren?’. Transposafe heeft de vraag
geanalyseerd en samen met Dynalogic een oplossing bedacht
voor deze specifieke uitdaging. De bundeling van specialisaties
tussen Transposafe en Dynalogic heeft ervoor gezorgd dat een
bestaande oplossing gebruikt kon worden om het logistieke proces
van vertrouwelijke documenten te optimaliseren. Lees in deze
case study hoe Transposafe en Dynalogic tot een oplossing zijn
gekomen.
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Over Dynalogic
Als full-service bezorg specialist en verlengstuk van succesvolle
bedrijven vergroot Dynalogic de waarde van het bestelde product.
Dynalogic bezorgt, verzorgt en ontzorgt door waarde producten op
het door de klant gewenste moment en locatie te bezorgen.
Ze pakken bijvoorbeeld de bestelling uit, monteren en installeren
het vakkundig. Vanzelfsprekend neemt Dynalogic de verpakking en
het oude product mee. Ze noemen dit more than delivery: bezorging
afgestemd op de wensen van de klant.
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Supply chain
uitdaging: vervoeren
van vertrouwelijke
documenten
Veel producten die door Dynalogic vervoerd worden zijn verzegeld.
Bijvoorbeeld, mobiele telefoons die van de producent naar de klant
worden vervoerd, zijn verpakt in een beveiligde case om diefstal en
fraude in te perken. Dynalogic staat voor hoogwaardig transport en
wil dit met alle vervoerde producten waarmaken. Waardepapieren
zijn daar geen uitzondering in, maar zijn wel een stuk lastiger te
verzegelen. Terwijl discretie en veiligheid hier nog belangrijker is.
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Een jaar of 5 geleden startte Dynalogic een onderzoek naar het
vervoeren en bezorgen van waardevolle documenten. Ze wilde
graag weten op welke manier de documenten vervoerd worden en
hoe de documenten terecht komen bij de klant. Uit dit onderzoek
bleek dat de waardevolle documenten vaak in een papieren
envelop van A naar B verplaatst werden. Wanneer er een waardevol
document van B terug naar A ging, gebruikten ze daar een nieuwe
envelop voor. Dat logistiek proces wilde Dynalogic verbeteren.
“We wilden graag deze documenten vervoeren zonder dat onze
medewerkers inzage in de documenten hadden én een duurzamere
oplossing voor de papieren envelop.” aldus Edwin Kersbergen business development bij Dynagroup. Ze stonden voor de vraag:
‘Hoe kunnen we vertrouwelijke documenten veilig, betrouwbaar en
duurzaam vervoeren?’.

“ Je legt een uitdaging neer bij Transposafe en zij
komen terug met een passende oplossing.”
Edwin Kersbergen
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De oplossing: logistiek
proces optimaliseren
door veiligheidsetui en
Steelbag
De partner voor deze oplossing lag vrij voor de hand. Dynalogic
werkte al geruime tijd naar tevredenheid samen met Transposafe,
waardoor ook dit vraagstuk bij Transposafe terecht kwam. Edwin
Kersbergen: “Het fijne aan Transposafe is dat je een vraag bij ze
neer kan leggen en Transposafe altijd met een oplossing komt.
Dat kan en mag een bestaande oplossing zijn maar de specialisten
bij Transposafe zijn veel bekender in de markt.”. Dynalogic wilde
absoluut niet inleveren op duurzaamheid en veiligheid. De oplossing
moest hersluitbaar, herbruikbaar en controleerbaar zijn.
De veiligheidsetui en een Steelbag boden een oplossing.
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Steelbag van Transposafe
Een steelbag is een oplossing om diefstal van waardevolle
eigendommen tegen te gaan. Het is een lichtgewicht aluminium
koffer van aluminium met veiligheidssloten waardoor de koffer
moeilijk open te krijgen is. Door de Steelbag kan optioneel een
ijzersterke, 10mm dikke kabel aan een vast punt bevestigd worden,
wat voorkomt dat de koffer in zijn geheel wordt meegenomen. Dit
zorgt ervoor dat de koffer veilig opgeborgen kan worden.

Bekijk alle steelbags hier

8

www.transposafe.nl

De Steelbag en veiligheidsetui
Dynalogic kreeg een aantal samples opgestuurd door Transposafe.
Daar zaten steelbags en etuis tussen van verschillende formaten
en veiligheidssystemen. Met deze eerste proef is Dynalogic gaan
testen. Daarbij hadden zij een aantal vragen:
Dragen de herbruikbare veiligheidsetui en de steelbag bij aan 		
een betrouwbaar logistiek proces?
Zijn de etuis makkelijk hersluitbaar door onze medewerkers?
Is het ontwerp voldoende groot?
Is het ontwerp voldoende veilig?
Kunnen we door middel van unieke nummers op de etui
controles uitvoeren?
Hoeveel van de steelbags en herbruikbare veiligheidsetuis 		
hebben we nodig?
Nadat deze zorgen zijn weggehaald is Dynalogic een pilot gestart.
De pilot beviel goed en aan de hand van deze proef zijn de steelbags
en de gepersonaliseerde veiligheidsetuis besteld.

Veiligheidsetui van Transposafe
De veiligheidsetui is ideaal voor het verzenden van vertrouwelijke
documenten per post of koerier. De etuis zijn weerbestendig,
herbruikbaar en hebben een brede ritssluiting, waardoor de etuis
gemakkelijk gevuld kunnen worden. De etuis zijn te verzegelen
met het T2 verzegelingssysteem. Deze verzegelingen zijn uniek
opvolgend genummerd en worden geplaatst in de ritssluiting.
Als de etuis eenmaal verzegeld zijn, kunnen deze alleen geopend
worden door de verzegeling te verbreken.
Bekijk de veiligheidsetuis hier
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De resultaten:
kwaliteitswaarborging in
een veilig, betrouwbaar
en duurzaam logistiek
proces
“De kracht van Transposafe is het testen. Ook al zijn de volumes
laag, ze helpen altijd om tot op de bodem het probleem op te
lossen.” Aldus Edwin Kersbergen - business development bij
Dynagroup. Dit testen en meedenken werpt zijn vruchten af.
Dynalogic heeft het logistiek proces voor het vervoeren van
waardevolle documenten geoptimaliseerd door duurzaamheid en
veiligheid hoog op de prioriteitenlijst te zetten. Dit heeft ervoor
gezorgd dat we nu met de veiligheidsetui en de Steelbag een veilig,
duurzaam en betrouwbaar proces neer kunnen zetten voor onze
klanten. Aan de voorwaarden die 5 jaar geleden zijn vastgesteld
in de pilot wordt nog steeds voldaan. Naast dat het een succesvol
product is, heeft het ook een duurzaam proces opgeleverd.

“ De kracht van Transposafe is het testen. Ook
al zijn de volumes laag, ze helpen altijd om tot
op de bodem het probleem op te lossen.”
Edwin Kersbergen.
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Vooral de verzegeling op de veiligheidsetui heeft bijgedragen aan
de betrouwbaarheid van het proces. Er is nu de mogelijkheid om
te controleren of de waardepapieren ongelezen aangekomen zijn
op plaats van bestemming. Wanneer de verzegeling verbroken
is kunnen we het proces nalopen en opsporen waar er steken
zijn laten vallen of dat er fraude of diefstal is gepleegd. Dit is een
enorme kwaliteitswaarborging die Dynalogic voor hun klanten kan
bewerkstelligen.
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Spreek met een
Transposafe specialist
Het analyseren en oplossen van uw logistieke vraagstukken over
verzegelingen is onze business. Heeft u ook een specifieke vraag
of uitdaging in uw transport of logistieke proces met betrekking
tot veiligheid, betrouwbaarheid of beveiliging? Wij delen graag
onze kennis van het verzegelen en zeker stellen van waardevolle
goederen met u. Ons team staat voor u klaar. Maak een afspraak
met een van onze Transposafe specialisten.

Spreek met een specialist
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Over Transposafe
Transposafe is de specialist op het gebied van verzegelen
van waardevolle zendingen. Met onze producten leveren wij
oplossingen die fraude, diefstal en discussie voorkomen. Vanaf
de oprichting van Transposafe in 1992 is onze filosofie geweest
dat de inhoud van uw waardevolle zending alleen onder ogen mag
komen van de afzender en de geadresseerde. Zijn we begonnen
met verzegelingen, Sealbags, security labels en security tape,
ondertussen hebben we ons assortiment uitgebreid met medische
verpakkingsmaterialen, sleutelmanagement systemen en een
security scan van uw supply chain.
Naast de vestiging in Nederland heeft Transposafe kantoren in
België en Duitsland, die allemaal volgens de unieke Transposafe
filosofie werken. Dankzij onze jarenlange ervaring bieden wij
meer dan beveiligingsproducten alleen. Wij richten ons ook op
het voorkomen van fraude en opsporen van “onveilige” transport
methoden. Onze specialisten komen graag bij u langs om vrijblijvend
een security scan van uw supply chain te maken.
Transposafe; we secure your supply chain!
transposafe.nl
shop.transposafe.nl

