MoLA - Mobile Locker Administration
De snelle en slimme manier om sloten op batterijen
te configureren

EXIT

Configureer sloten met één tik
Geen slordige kabels. Geen laptop nodig. Tik en
configureer sloten in enkele seconden!

Vanaf nu kunt u ook gesloten lockers configureren!
Configureer sloten en bekijk de gelogde acties,
ook wanneer de locker gesloten is.

Configureer bliksemsnel
Mobiel configureert u sloten 4x1) sneller dan met
een laptop. Mogelijkheid om sloten in reeks te configureren.

Mobiel gaat alles vlotter

Bezorgd over de levensduur van de batterijen
van de sloten?
Met de MoLA app kunt u de levensduur van de batterijen van uw sloten optimaliseren.

Veilig en betrouwbaar

1)
2)

Nieuwe personeelsleden kunnen snel van start
gaan met het configureren van lockers. Delegeer
met gemak 2) .

Authenticatie met de app key is vereist. Zo kunnen
enkel gemachtigde personen sloten configureren.

Bij testen onder gecontroleerde omstandigheden, kan MoLA 100 sloten configureren in 4 minuten. ConfigManager daarentegen heeft 15 minuten nodig om 100 sloten te configureren.
Geen nood aan meerdere app keys. De app key kan op een veilige manier gedeeld worden in MoLA om de workload te spreiden over verschillende werknemers.
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Definieer de slotparameters, link
master cards & RFID-lezers.

Bewerk de slotparameters en pas
de aanpassingen meteen toe.

UUR SYNCHRONISEREN

HANDELINGEN AAN HET
SLOT RAADPLEGEN

Synchroniseer het uur van het
slot met dat van het toestel.

Met de master card kunt u onder
andere zien wanneer een slot
geopend of gesloten werd.

ONDERSTEUNDE HARDWARE
GAT ECO.Lock 7100 F/ISO series
(firmware versie 2.4.0 of hoger)

GAT ECO.Side Lock 7010 F/ISO series
(firmware versie 2.1.0 of hoger)

Android

NFC

FAQ
Wat heb ik nodig om de MoLA app te gebruiken?
Een Android smartphone met NFC
Android OS 4.4.0 of hoger
Het toestel mag niet geroot zijn
Om uw sloten via de app te kunnen configureren, heeft u de app
key nodig die deel uitmaakt van de GAT ECO.Basic set. Door
technische beperkingen in iOS is deze app momenteel niet beschikbaar voor Apple toestellen.

Hoe wordt de veiligheid verzekerd?
U heeft steeds een app key nodig om uw sloten te configureren. Wanneer de app key ingegeven wordt in MoLA, zal die ook
weer verlopen. Wanneer de sessie verstrijkt, wordt de app key
automatisch gewist uit uw apparaat. Dit voorkomt dat apps van
derden, malware e.d. toegang zouden krijgen tot de app key.
Daarenboven kunnen de sloten niet langer geconfigureerd worden tot de app key opnieuw gevalideerd wordt.
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