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Als Click & Collect Station, voor Click & Reserve of als overdrachtspunt en servicelocatie: met uw 
myRENZbox kunnen alle processen voor bezorgen en afhalen contactloos en onafhankelijk van de 
tijd worden afgehandeld. Zo eenvoudig gaat het: 

Aankondiging van de zending

Bezorging in de box

Direct op de installatiePer reservering in het portal

1

2
Eenvoudige processen

Met PIN-code

Met klantenkaart

Meerdere pakketten in een 
vak of andere vakken toevoegen

Met QR-/PIN-code scan

Vak wijzigen bij bezorging 
voor meer ruimte

of

Afhalen door de klant3

Met QR-/PIN-code scan
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Goed om te weten

Met handige aanvullende functies kunnen we de comfortabele afwikkeling van de processen aan de 
myRENZbox waarborgen en verhogen we de veiligheid voor iedereen.

Openen van het vak, apart of gelijktijdig

Afhankelijk van het aantal vakken dat bezet moet worden of 
met goederen voor de klant zijn gevuld, kunnen de vakken 
allemaal gelijktijdig of één voor één worden geopend.

Vak opnieuw openen na een windvlaag

Wanneer het vak vanwege een windvlaag of een verkeerde 
beweging vóór bezorging of afhalen mocht sluiten, kan het 
vak opnieuw worden geopend.

Pakket ophalen bij "overdue"

Wanneer een klant de goederen niet afhaalt, kan het vak op 
elk moment worden geopend en kunnen de goederen weer 
worden verwijderd.

Kinderslot

De myRENZbox bevat een mechanische en een elektronische 
kinderbeveiliging. Daarnaast kan op het portal of op 
de bedieningseenheid een leeftijdscontrole worden 
weergegeven.

Comfortzone

Voor mensen met een handicap bieden we de comfortzone. 
Hierbij worden alleen de vakken bezet die in elk geval 
eenvoudig kunnen worden bereikt.
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Toepassingsgebieden

Nast de klassieke toepassingen van de myRENZbox als Click & Collect en afhaallocatie, bieden de 
hardware en de verschillende softwareprocessen nog andere gebruiksmogelijkheden:

PayLock-proces
Vakken tijdelijk huren

Biedt uw klanten de mogelijkheid om tassen en andere 
voorwerpen tijdens een verblijf ontspannen op te bergen. 
Dat kan kosteloos of via een vooraf vastgestelde prijs per 
minuut – direct te betalen op de myRENZbox – worden 
afgewikkeld.

Depot-proces
Consignatiemagazijn

Wanneer regelmatig goederen nodig zijn en afgehaald 
worden, komt ons depot-proces van pas. Het vak dient dan 
als centrale afhaallocatie voor de goederen. Met behulp van 
de berichtenfunctie wordt gewaarborgd dat het vak direct 
na afhalen weer gevuld kan worden.

Huurproces
Artikelen tijdelijk huren

Huurapparaten kunnen gemakkelijk in de myRENZbox 
worden uitgeleend en geretourneerd. Functies zoals het 
blokkeren van een artikel voor reiniging of onderhoud 
bieden aanvullende ondersteuning bij de afwikkeling. 

Click & Reserve

Door de inbouw van een betaalterminal in de myRENZbox
en de integratie van een betaalsysteem, kunnen goederen 
aan de myRENZbox niet alleen worden afgehaald maar ook 
direct worden betaald. 
Na betaling kunnen de beschikbaar gestelde goederen 
direct worden uitgenomen.

Meerdere retailers

In een winkelcentrum, wijk of voetgangerszone: een 
myRENZbox kan zonder problemen door meerdere 
retailers gezamenlijk worden gebruikt. Dat bespaart 
investeringskosten en biedt u als handelaar alle voordelen 
van een Multi-Channel oplossing.
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myrenz-Portal

9 Geregistreerde gebruikers (bv. klanten die vaak goederen 
afhalen) aanmaken

9 Gebruikers aanmaken in gebruikersgroepen beheerders en 
medewerkers

Gebruikersbeheer door handelaren

Statistiek

Om een goed overzicht te houden van het gebruik van uw myRENZbox stelt het vlot reagerende portal verschillende 
statistieken beschikbaar:
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9 Reserveren van vakken voor bezorging of 
retourzendingen

9 Tekst / commentaar bij reserveren opslaan 
9 Reserveringen wissen
9 Klanten zoeken met behulp van de zoekfunctie
9 Klantgegevens inlezen
9 Statistieken inzien

Medewerkers

Het beheer van de myRENZbox vindt plaats via een speciaal ontwikkeld portal. Indien gewenst 
kan met behulp van een API ook gebruik worden gemaakt van een bestaand ERP-systeem. 
Handelaren vormen hierbij de centrale gebruikersgroep. Het is mogeljk dat meerdere handelaren 
een myRENZbox beheren. De adiminstrator blijft de beheerder. De onderstaande functies zijn in het 
portal voor meerdere gebruikersgroepen zichtbaar:

9 Administratief beheer van de installatie
9 Handelaren aanmaken en toewijzen
9 Parameters voor het gebruik van de vakken instellen 

(aantal boxen, gebruiksduur)
9 Afrekening van het gebruik aan de handelaren

Beheerder

9 Reserveren van vakken voor bezorging of 
retourzendingen

9 Tekst / commentaar bij reserveren opslaan
9 Reserveringen wissen
9 Klanten zoeken met behulp van de zoekfunctie
9 Klantgegevens inlezen
9 Beheer van meerdere toegewezen installaties
9 Statistieken inzien

Beheerder handelaren (administrator)

*verwacht vanaf 2023
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Actuele gebruikstand Bezorg- en afhaaltijdenAnalyse van het gebruik

Bezorging / afhalen geschiedenis
Gegevensveiligheid wordt met een hoofdletter 
geschreven

9 Conform EU-AVG
9 Back-up van de gegevens uitsluitend op onze eigen 

servers in Europa
9 Documentatie van de logbestanden (historische 

rapportage)
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Maatwerk voor uw behoeften

API

De REST EXT API en de SDK-Kit maken een perfecte integratie mogelijk van de myRENZbox in uw systemen.
De standaard API dient voor de koppeling aan alle gangbare ERP-, voorraadbeheer- en webshopsystemen. 
Om de interface te leren kennen resp. te implementeren, bieden wij de volgende opties:

Het systeem rondom de myRENZbox is als volgt opgebouwd: 

Welke mate van individualisering u ook wenst, wij maken het mogelijk! Naast de myRENZbox zelf, 
biedt ook de gebruikersinterface een groot aantal aanpassingsmogelijkheden: 

Aanpassing aan Corporate 
Design (kleuren en logo)

Startscherm te kiezen met 
logo en achtergrond

Screensaver mogelijk

Meertalig Individuele opschriften op 
de actie-toetsen

Aanpassen van de 
berichtteksten 

(mail en / of SMS)

Testkoffer voor het demoportal Aparte API-documentatie Workshop

Scherm

Taal

myrenz.comAP
I

AP
I /

 S
DK

RE
ST

 E
XT

 A
PI

myRENZbox

Smartphone app

po
rta
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 w
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in
te
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ERP-, voorraadbeheer-, 
webshop systeem myrenz-Portal
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ServiceoverzichtBerichten

Om altijd op de hoogte te blijven, verstuurt de myRENZbox berichten via e-mail of een pushmelding, 
of via SMS (optioneel). De klant of handelaar krijgt in de onderstaande gevallen een bericht:

Bericht over bezorging

9 Aan de klant wanneer de goederen zijn opgeslagen
9 Aan de klant wanneer de beheerder goederen heeft 

uitgenomen
9 Aan de klant wanneer het koelsysteem een 

foutmelding geeft

Bericht over te laat afhalen (overdue)

9 Aan de klant als herinnering wanneer de goederen te 
lang in de myRENZbox liggen 

9 Aan de handelaar wanneer de goederen niet binnen 
het overeengekomen tijdsbestek worden afgehaald 

9 Aan de klant wanner de handelaar goederen heeft 
uitgenomen die te lang niet zijn afgehaald

Bericht over retourzendingen

9 Aan de klant wanneer het vak is gereserveerd
9 Aan handelaren wanneer de klant de goederen heeft 

geplaatst
9 Aan de klant wanneer de handelaar de retourzending 

heeft uitgenomen

Algemeen

9 Wanneer er een fout of storing in de installatie wordt 
gemeld (bv. de installatie is offline)

Uw voordelen in één oogopslag

Eenvoudig beheer van de installatie via myrenz.com voor exploitanten, medewerkers en gebruikers 

Berichtenfunctie via e-mail, pushberichten of SMS (optioneel)

Permanente verbeteringen met betrekking tot de prestaties, ergonomie en gebruikersvriendelijkheid

Inclusief alle updates en nieuwe ontwikkelingen van de standaardsoftware, de app en het portal

De nieuwste patches voor optimale veiligheid en stabiliteit

Aanpassing van de software aan technische en functionele eisen en wettelijke voorschriften (bv. de EU-AVG)

Connectiviteit tussen de installatie en het myrenz portal en de app voor veilige gegevensuitwisseling

Hotline en service op afstand bij vragen en 
storingen, 
Ma – Vr 07:00 – 17:00
E-mail: service@renzgroup.de
Tel: +49 7144 88 675 50

Om er zeker van te zijn dat u lang plezier heeft van uw myRENZbox, hebben we ons omvangrijke 
servicepakket uitgebreid met softwareonderhoud. Ons ontwikkelteam creëert steeds weer nieuwe 
features voor u en stelt deze nieuwe functies, ook in het kader van de eisen van onze klanten, 
beschikbaar. Door het afsluiten van een onderhoudscontract voor de software, kunt u altijd profiteren 
van deze innovaties.
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De hardware van de myRENZbox blijft door de beste kwaliteit en door afsluiten van een onder-
houdscontract lang in stand. Hiermee verlengt u de levensduur van uw myRENZbox en de bewuste 
omgang met onze grondstoffen. Bij de onderhoudscontracten kunt u kiezen uit een standaard- en 
een premiumcontract.

• Jaarlijkse inspectie van de werking van 
mechanische slijtage-onderdelen en de 
elektronica van de myRENZbox volgens 
onderhoudsschema 

• Inclusief arbeidsloon en reiskosten

• Documentatie van de geleverde prestaties

• Korting op de vervanging van mechanische 
slijtage-onderdelen en elektronica na een 
kostenraming en 15% op de hardware en 
10% op de dienstverlening

zoals onderhoud standaard

+ Vervanging van defecte mechanische 
slijtage-onderdelen en elektronica (niet bij 
schade door natuurgeweld of vandalisme)

+ Opstellen van een offerte voor overige 
reparaties (bv. bij vandalisme of 
natuurgeweld)

+ Verzorging en basisreiniging van de 
installatie (interieur/exterieur) tijdens het 
jaarlijkse onderhoud

+ Veilige calculatie door vaste jaarlijkse kosten

PREMIUMSTANDAARD

Profiteer nu direct van de uitgebreide 
services en sluit een passend contract 
af! 
Neem hiervoor contact op via 
service@renzgroup.de Via onze API (interface) bieden wij een 

eenvoudige connectie met bestaande 
domotica-apps, ERP-systemen en nog 
veel meer.

Wij nemen graag het gebruikersbeheer voor 
de installatie van u over. Neem daarvoor 
contact met ons op.

De exacte diensten en voorwaarden vindt u in uw individuele contractdocumentatie.

API-licentie Gebruikersbeheer

Wilt u meer dan e-mail en push-meldingen? 
Breid dan de service uit met SMS.

SMS-berichtenfunctie

Voor de LTE-module ontvangt u van ons een 
speciale SIM-kaart die bij onderbreking van 
de verbinding automatisch weer verbinding 
maakt met het netwerk.

SIM-kaart (bij LTE)

Naast de software-updates en -onderhoud, zijn er nog verdere opties beschikbaar die u 
ondersteunen bij het gebruik en het beheer van de myRENZbox

Onderhoudscontracten Overige opties
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Overzicht

Bezorger (logistieke dienstverlener / verwerker) Basic Advanced Pro
Identificatie met een persoonlijke RFID-tag   
Identificatie met een permanente PIN- of QR-code –  
Bezorging van een reservering met referentienummer   

Bezorging van een reservering via een keuzelijst –  

Lokale bezorging zonder portal   

Afhalen van te late bezorgingen   

Lijst van bestaande retourzendingen –  

Afhalen van retourzendingen van eindklanten –  

Kleurwisseling bij bezorging in verband met ruimtegebrek   

Leeftijdscontrole –  

Beheerdersportal Basic Advanced Pro
Bewaking van de installatie   

Beheer door de huismeester   

Beheer van te late zendingen   

Instellingen voor de berichten bij reservering   

Beheer van handelaren –  

Vastleggen het maximale aantal reserveerbare vakken –  

Rapportage van afleveren en afhalen   

Statistiek   

Handelarenportal Basic Advanced Pro
Vlot reagerend web-portal –  

Beheer van medewerkers –  

Reserveerbare vakken   

Reserveerbare vakken retourzendingen –  

Comfortzone voor geregistreerde klanten reserveren –  

Registratie van klantgegevens   

Keuze uit stamklanten bij reservering   

Opslag van tekst / commentaar bij reserveren   

Gegevens van de klantenkaart bij de klant opslaan –  

Status vakkenbezetting   

Eindklant Basic Advanced Pro
Afhalen met PIN-code   

Afhalen met QR-code –  

Afhalen met klantenkaart –  

Retourzending met retourcode –  

Opnieuw openen van het vak met PIN-code –  

Berichten Basic Advanced Pro
Individuele e-mail met afhaalcode en/of QR-code   

Individuele SMS met afhaalcode   

Functies Basic Advanced Pro
Gebruik door meerdere handelaren –  

Elektronisch kinderslot   

Apart vak voor logistieke dienstverleners, aan te sturen via identificatie –  

Klantenbestand importeren (CSV) –  

Mogelijkheid om externe lezer te integreren (kabel of Bluetooth) –  

Individueel startscherm (achtergrond) –  

Aanpassing aan Corporate Design (kleuren en logo) –  

Screensaver mogelijk –  

Eigen taalcatalogus (individualiseerbare scherm- en berichtteksten) –  

Prioritering van vakkeuze door Renz –  

Betaalterminal / payment – – 

API Basic Advanced Pro
API-koppeling –  

Gekoelde vakken
Temperatuurbewaking – – 

Temperatuurstatistieken via Excel-export – – 

Automatisch blokkeren van de deuren bij onderbreking van de koelketen – – 

 Standaardfunctie   Mogelijk tegen meerprijs  – Niet inbegrepen
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