
De beste systeemoplossing 
voor fitnessclubs



GANTNER

REFERENTIES
Onderstaande clubs beschikken reeds over een systeemoplossing van GANTNER en houden hun 
deuren 24/7 open.   

Een GANTNER-systeem omvat toegangscontrole, 
geautomatiseerd inchecken, elektronische lockersys- 
temen en toepassingen voor cashless betalen.  
Dankzij de open interfaces kan eender welke be-
staande managementsoftware van een fitnessclub 
snel en makkelijk geïntegreerd worden, wat onze  
oplossingen uiterst rendabel maakt.  

De hardware van GANTNER vormt samen met de 
managementsoftware van derden een volledig geïn-
tegreerd, efficiënt en veilig systeem dat u toelaat de 
kosten te drukken, het personeel te beperken en de 
winstmarges te verhogen.  Optimaliseer uw club 
met een NFC-oplossing van GANTNER op uw maat.  

ÉÉN SYSTEEM, VELE MOGELIJKHEDEN -
DÉ  MANIER OM UW CLUB TE OPTIMALISEREN

GANTNER is de toonaangevende fabrikant en ontwikkelaar van geïntegreerde NFC-systeemop-
lossingen. Alle producten van GANTNER zijn specifiek gericht op de noden van de wereldwijde 
fitnessindustrie. 
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TOEGANGSCONTROLE IN NETWERK - IN-/UITCHECKEN

“Veilige uitgifte van 
gegevensdragers

24/7 beschikbaar

GANTNER-systemen zijn geïntegreerd met de pro-
ducten van de toonaangevende softwareleveranciers 

in de sector en kunnen in zowat alle tourniquets en 
deuren van derden gemonteerd worden. 

Van toegang de klok rond tot complexere toegangscontroleoplossingen met biometrische 
technologie, met de NFC-toegangscontroleproducten van GANTNER is de veiligheid van uw 
club verzekerd.  

Uitgebreid 
overzicht

ELEKTRONISCHE 
TOEGANGSCONTROLE-
SYSTEMEN

Verhoogde veiligheid van uw club

Snelle en efficiënte toegangscontrole

Eén geïntegreerd, consequent functionerend  
toegangscontrolesysteem voor uw volledige club

Geen personeel nodig

VOORDELEN

Via geautomatiseerde incheckoplossingen weet een 
club wie ingecheckt is, hoe vaak iemand incheckt en 
voor hoe lang.  Leden die gebruik wensen te maken 
van een locker of cashless willen betalen, kunnen dit 

enkel doen eenmaal ze ingecheckt zijn. Voor een nog 
hogere veiligheid en om dubbel gebruik van abonne-
menten via het doorgeven van lidkaarten (of polsban-
den) te vermijden, bieden we ook oplossingen met 
biometrische controle.  

24/7 zelfstandig inchecken 
zonder nood aan personeel 

en het toekennen van 
verschillende rechten verloopt 

makkelijk

Met de NFC-oplossingen van GANTNER wordt in- en uitchecken makkelijker en sneller dan 
ooit tevoren. 



Met een GANTNER-lezer kan u gebruik maken van 
de functionaliteiten en het gemak van smartphones 
en creëert u meer waarde voor de leden van uw 
club en uzelf.  De smartphone wordt een interactieve  

lidmaatschapskaart en biedt locatieonafhankelijke 
toegang, laat leden toe diensten aan te kopen en laat 
u toe gepersonaliseerde push-meldingen te verstu-
ren naar uw leden.  

GANTNER maakt van uw smartphone een virtuele, mobiele lidkaart. 

MOBIELE OPLOSSINGEN 
VOOR UW CLUB

Makkelijk 
beheer

Flexibel en 
locatieonafhankelijk 

Veilig en 
gemakkelijk 

CLUBMANAGEMENT TO GO

De innovatieve app, geschikt voor smartphones en 
tablets met NFC, biedt de mogelijkheid om in te chec-
ken, ledeninfo te tonen of diensten aan te bieden,  

ongeacht de locatie. De app is de ideale oplossing 
voor wie groepstrainingen of outdoor activiteiten  
organiseert. 

Mobiliteit in de vrijetijdsindustrie opnieuw uitgevonden met het nieuwe GAT MOBILE.Connect

Mogelijkheid om in te checken,  
waar en wanneer u wilt

Toont kostbare informatie over  
speciale groepstarieven

NFC-smartphones worden extra  
verkooppunten (kassa’s).

Genereert extra informatie   
voor gedetailleerde ledenprofielen.

VOORDELEN



“

VERGRENDELSYSTEMEN 
VOOR LOCKERS

Of u nu het beheer van uw bestaande lockers wilt 
optimaliseren of nieuwe lockersystemen op een 
duurzame en efficiënte manier wilt integreren in uw 
clubsysteem, met de veilige en makkelijk te bedie-
nen elektronische lockeroplossingen van GANTNER 

verloopt de implementatie makkelijker dan ooit.  Fit-
nessclubs en wellnessfaciliteiten over heel de wereld 
stellen hun vertrouwen in GANTNER’s unieke en 
bekroonde lockeroplossingen, waarbij lidkaarten en 
smartphones de tradionele sleutels vervangen. 

Moderne opbergsystemen spelen een belangrijke rol in fitness- en wellnessfaciliteiten.

Flexibel systeem Minder kosten Efficiënt beheer 

Naast de weergave van de bezetting en de alarm-
status, biedt de software centrale functies zoals 
automatische openingen, statistische rappor-
ten en bediening op afstand van de lockers die 

allemaal centraal en handig via pc aangestuurd 
kunnen worden.  Bovendien kan de GAT Relaxx 
software geïntegreerd worden met bijna alle  
managementsoftware van derden.

MANAGEMENTSOFTWARE

Functies zoals inbraakbeveiliging  
via een akoestisch en optisch alarm, 

live opvolging van de bezetting,  
gedetailleerde rapporten over locker- 

gebruik en automatische opening voor 
onderhoud of om permanent locker- 
gebruik te vermijden, zijn allemaal 
mogelijk via één enkele muisklik in  

GAT Relaxx. 

De GAT Relaxx software wordt gebruikt voor de visualisering, de bewaking en de configuratie van 
een online vergrendelsysteem voor lockers. 



VERGRENDELSYSTEMEN VOOR LOCKERS  
IN NETWERK 

Kleedkamer- en personeelslockers, safes en  
archiefkasten worden centraal beheerde units, 
die makkelijk bediend kunnen worden met een 
chip of een kaart. U kunt snel beslissen en  

Bent u op zoek naar een uiterst flexibel en veilig vergrendelsysteem voor uw lockers, met een 
minimum aan administratie en met intuïtieve, handige gebruiksopties? Niets gaat makkelijker 
met een lockersysteem in netwerk van GANTNER. 

U beslist hoe de lockers  
worden gebruikt: vrij, persoonlijk  

of getimed. Voor de hoogst  
mogelijke transparantie  

en veiligheid.

24/7 beschikbaar Eenvoudig wijzigen van  
gegevensdragers 

Alarmfunctie

wijzigen wie er toegangsrechten krijgt tot wat. 
U kunt uw toegangscontrolesysteem makkelijk 
beheren vanaf uw pc – waarom dan ook uw  
lockersysteem niet?

De bekroonde sloten hebben verscheidene functies, 
bv. een akoestisch alarm, volledige bescherming  
tegen vandalisme of een pincode toetsenbord. 

Dankzij de verschillende slotmodellen, heeft 
GANTNER de juiste oplossing voor elke behoefte.

VERGRENDELSYSTEMEN VOOR LOCKERS  
OP BATTERIJEN 

Batterijgestuurde vergrendelsystemen voor lockers van GANTNER bieden innovatieve, elek-
tronische oplossingen zonder enige bekabeling of omslachtige installatie. Het retrofitten van 
bestaande lockers is makkelijk aangezien de vorige montagegaten gebruikt kunnen worden.

Gegevensdragers vervangen  
de sleutels. Het retrofitten van  
bestaande lockers was nog  

nooit zo eenvoudig. 

Bekroonde  
oplossing

Makkelijk te  
retrofitten

Levensduur batterijen  
tot wel 10 jaar

Niet beschikbaar in USA/Canada

Niet beschikbaar in USA/Canada



“

Het betaalproces is snel en er dient geen contant 
geld verwerkt te worden.  Debiteren en crediteren 
gaat grotendeels automatisch, zonder tussenkomst 
van personeel. 

U kunt uw klanten ook makkelijk speciale promoties 
en kortingen aanbieden. Het verhogen van uw  
inkomsten is zo makkelijk.  

Het cashless betaalsysteem, gebaseerd op een technologie met contactloze chip, zal zijn plaats 
vinden in uw club. Aan de drank- of snackautomaten of in de shop van uw club kan er betaald 
worden met een kaart of chip.  Makkelijk, handig, de klok rond.

Tijdbesparend Geen verwerking van  
contant geld

Veilig en betrouwbaar

CASHLESS  
BETALEN

Clubleden kunnen hun transacties eender wan-
neer opvragen en begrijpen. Met een systeem 
van GANTNER wordt de gegevensdrager een 

MINDER PERSONEELSKOSTEN

handig en veilig medium voor toegangscontrole,  
inchecken, tijdsregistratie, lockergebruik en cashless 
betalen.

Cashless betalen stimuleert 
spontane aankopen en  

verhoogt de inkomsten -  
zonder inzet van personeel. 

Met cashless betaalsystemen kunnen alle aankopen makkelijk afgerekend en betaald worden. 



PRODUCTOVERZICHT

TOEGANGSCONTROLE EN IN- / UITCHECKEN

VERGRENDELSYSTEEM VOOR LOCKERS OP BATTERIJEN

VERGRENDELSYSTEEM VOOR LOCKERS IN NETWERK

GEGEVENSDRAGERS

CASHLESS BETALEN

Verhoogde veiligheid in fitnessclubs

Oplossingen op batterijen om makkelijk te retrofitten op deuren

Elektronische deurkrukElektronische cilinder

Switch program en 
design toegangslezer

Switch program en  
design toegangslezer

Switch program lezer

Verkoopterminal 
voor verdeelsyste-
men of automaten

GAT SA 750
Ingebouwde lezer voor 
kassa’s of tourniquets

GAT SLR 7300
Smalle toegangslezer
Zonder pin voor deuren

GAT SLR 7310
Smalle toegangslezer 
met pin voor deuren

GAT TimeAxx 6150
Ingebouwde  
toegangsterminal voor 
deuren of tourniquets

GT7 
Toegangsterminal met 
QR-code lezer

GAT NET.Writer 7000
Desktop lees/schrijfstation

GAT Access 6600
Ticketingterminal 
voor tourniquets

GAT Access 6100
Toegangsterminal voor 
deuren of tourniquets

GT7 
Toegangsterminal

GT7 
Toegangsterminal met
vingerafdruk

GT7 
Registratiestation
voor het scannen van  
vingerafdrukken

GAT ECO.Lock 7000
Slot op batterijen met 
drukknop voor lockers, 
gemonteerd op de deur

GAT ECO.Side Lock 7000
Slot op batterijen, 
gemonteerd op het zijpaneel

GL7p
Slot op batterijen met drukknop 
en optioneel pincode keypad, 
gemonteerd op de deur

(Niet beschikbaar in USA/Canada)

GT7
Informatieterminal

GAT Relaxx 
Beheersoftware

GAT NET.Lock 7000
Slot in netwerk voor lockers, 
gemonteerd op het zijpaneel

GAT SMART.Lock 7000
Bekabeld slot zonder  
geïntegreerde NFC-technologie 
voor lockers, gemonteerd  
op het zijpaneel

GAT NET.Controller M 7000
Master Controller

GAT NET.Controller S 7000
Subcontroller

GAT SMART.Controller S 7000
Subcontroller

GT7 
Centrale lockerterminal

GAT Relaxx 
Beheersoftware

GAT Chipkaart
Chipkaart

Sleutelhanger NFC-Smartphone

Verdeler voor kaarten
of polsbanden

GAT Chip Band 65
Plastic polsbandje

GAT Chipband 20
Silicone polsbandje

Tijdscontroleterminal voor 
zonnebanken, whirlpools  
of massagestoelen

Tijdscontroleterminal 
voor douches of  
massagestoelen

Terminal voor 
drankautomaten

Desktop lezerstation 
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www.gantner.com

Nüziders, Oostenrijk
T +43 5552 33 944
info@gantner.com

Londen, VK
T +44 1245 697588
info-uk@gantner.com

Ieper, België
T +32 57 65 00 32
info@gantner.be

Houten, Nederland 
T +31 33 43 284 16
info@gantner.nl

Bochum, Duitsland
T +49 234 58 896-0
info-de@gantner.com

Würzburg, Duitsland
T +49 931 880887-0
info-gtg@gantner.com

Dubai, VAE
T +971 4 3333 466
info-me@gantner.com

Sydney,  Australië
T +61 29011 8114
info-aus@gantner.com

Los Angeles, VSA 
T +1 844 703 1139
info-us@gantner.com

Ahmedabad, India
info@gantnerticketing.com

GANTNER kantoren wereldwijd

www.gantner.com

Houten/Nederland

Ieper/België

Londen/VK

Los Angeles/VSA 

Dubai/VAE Sydney/Australië

Ahmedabad/India

Bochum/Duitsland Würzburg/Duitsland

Oostenrijk/Hoofdzetel

De wereld is GANTNER
in meer dan 60 landen.


