
InPost Italia kiest voor Ricoh 
als beheerder voor haar 
lockernetwerk
De toonaangevende producent van geautomatiseerde 
lockers voor pakketbezorging heeft Ricoh 
ingeschakeld om technische ondersteuning te 
verlenen voor haar lockernetwerk in Italië.

10.000 pakketlockers, ruim 100.000.000 pakketten afgehandeld in 
meer dan 20 landen, en 10.000 medewerkers wereldwijd: dat zijn 
de cijfers van InPost, een Pools bedrijf dat toonaangevend is op het 
gebied van de fabricage van geautomatiseerde lockers voor het 
ophalen en afleveren van goederen en levensmiddelen, elk uur van 
de dag, iedere dag van het jaar. Deze selfservice-oplossingen geven 
consumenten de vrijheid om pakketten en goederen op elk gewenst 
moment op te halen, waardoor het beheer van de “laatste meters” 
wordt verbeterd.

De revolutie in e-commerce
Country Manager Gianluca Gabriele van InPost Italia legt uit: “In 
Polen zijn we marktleider in deze sector met een netwerk van 5.000 
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pakketlockers voor het verzenden en ontvangen van pakketten, met 
gekoelde lockers voor het ontvangen van boodschappen als nieuwste 
element. Deze lockers zorgen voor een revolutie in de wereld van de 
e-commerce en geven een nieuwe impuls aan de markt. Ze worden 
steeds populairder onder dienstverleners in deze sector.” Met de 
opgedane expertise op zak besloot InPost enkele jaren geleden uit te 
breiden naar andere landen. Italië is een van de prioriteitsgebieden 
voor het bedrijf, dat dankzij de samenwerking met Poste Italiane en 
het Punto Poste-netwerk kan bogen op 350 lockers in het hele land. 
Het doel van InPost is om haar netwerk uit te breiden naar 600 lockers 
in 2021, waardoor met name in de grote steden de service wordt 
verfijnd. Tot de bedrijven die van het lockernetwerk gebruikmaken 
behoren het in Italië gevestigde Avon, CheGiochi, Decathlon, ePrice, 
Ibs, Libreria Scolastica, Libreria Universitaria, Made in Cucina, Prima 
Infanzia, SportIT en Webster.

Innovatie dankzij technische 
ondersteuning
Om diensten voor de consument te verzekeren die efficiënt en altijd 
beschikbaar zijn, zijn technische assistentie en preventief onderhoud 
twee aspecten van het allergrootste belang. Hiervoor heeft InPost 
zich gewend tot Ricoh, een referentiespeler binnen de IT-sector. Via 
de systeemintegratieservices voor smart lockers verzorgt Ricoh het 
totaalbeheer van de geautomatiseerde lockers met projecten die 
installatie en onderhoud omvatten.
Gianluca Gabriele zegt hierover: “Met Ricoh hebben we een partij 
gevonden die beschikt over de relevante vaardigheden en knowhow 
voor het beheer van een technologische infrastructuur die over het 
hele land is verspreid. Behalve een uitgebreid netwerk voor technische 
ondersteuning biedt Ricoh schaalbaarheid en flexibiliteit, evenals 
de mogelijkheid om de aangeboden diensten aan onze specifieke 
behoeften aan te passen. Bovendien is Ricoh een internationale speler 
met een sterke lokale aanwezigheid in de belangrijkste Europese 
landen. Dit is voor ons van fundamenteel belang, omdat we een 
groeiend bedrijf zijn en dit de komende jaren zullen blijven doen. 
De samenwerking met een belangrijk merk als Ricoh onderstreept ons 
marktleiderschap en stelt ons in staat om ons beter te positioneren 
naar onze bestaande en potentiële klanten.” 
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