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Størrelser

Uanset hvor mange moduler I har brug for i forskellige 
størrelser.
Med individuel montering kan praktisk talt
alle krav opfyldes.
Vælg mellem moduler fra størrelse XXS til XXXL samt 
specialmodeller.

 
 
 
 
 
 
 
Uanset om I skal bruge pakkepostanlægget til forsendelse/
afhenting af tøj eller til afhentning/udlevering af
lange varer. Vi har den rette løsning! 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
I myRENZbox kan man også opbevare hele paller. Palle-
pladserne kan integreres i et eksisterende anlæg og sikres 
med en rulleport. Herfra kan pallerne først udleveres eller 
afhentes efter korrekt autentifikation.
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Indbygningsdele / ekstraudstyr

Stregkode-scanner

I t-interfaceintegration
www.myrenz.com

It-integration i webshop og/eller ERP-system i www.myrenz.com.
På den måde kan myRENZbox vælges som afhentningssted, og når det sker, modtager kunden en 
afhentnings-PIN-kode med sin ordrebekræftelse via e-mail. På samme måde kan returvarer nemt 
afvikles.

ERP
Kunde

www.myrenz.com

Webshop 
Kunde

ERP

Betalingsterminal Kvitteringsprinter

Afhængigt af kravene kan myRENZbox udstyres med yderligere indbygningsdele. 
Vælg mellem forskellige moduler.



Individuelle løsninger

myRENZbox styreenhed
med kundespecifikt skærm-design

myRENZbox anlæg monteret med
kundespecifik folie

Service og vedligeholdelse
Vi lader jer ikke i stikken efter købet, men vil anbefale jer at tegne en af de service- og 
vedligeholdelsesaftaler, som Renz Service GmbH kan tilbyde.
Vi rådgiver gerne, så I får valgt den helt rigtige service- og vedligeholdelsesaftale.

Level I - service software (software)

Omfang:
l		 Softwareopdateringer (remote) og softwarevedligeholdelse af købte moduler
l		 Operatørportal til operatør og brugerportal til kunder hos www.myrenz.com
l		 Meddelelsesfunktion via e-mail og push-notifikationer via myRENZbox-appen
l		 myRENZbox-app til godkendelse af kunden ved en myRENZbox
l		 Telefonhotline mandag til fredag

Level II - vedligeholdelse BASIC (software og service)

Omfang:
l		 Alt fra level I
l		 Udvidede funktioner i operatørportalen (inkl. statistik osv.)
l		 Vedligeholdelse efter serviceplan (1x om året) inkl. rejseomkostninger (rejsetid og kilometer  
  takst)
l		 Udarbejdelse af tilbud på serviceydelser ud over serviceplanen (reparationer mod betaling) 
  og i tilfælde af hærværksskader.
l		 Dokumentation af serviceydelserne

Level III - vedligeholdelse TOP (software, service og hardware)

Omfang:
l		 Alt fra level II
l		 Ekstra meddelelsesfunktion via sms
l		 Eftersyn af pakkepostanlægget og udskiftning af defekte komponenter

Skræddersy jeres myRENZbox pakkepostanlæg efter jeres ønsker.
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