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LockPal
Uw smartphone als lockersleutel

Vind snel een beschikbare locker
Bekijk alle beschikbare lockers. 
Tik op een locker op uw smartphone om die te 
reserveren.

Kies uw eigen gemak
Kies een beschikbare locker die het best geplaatst is 
voor u. 

Intelligente toegang tot uw locker
Via uw smartphone kunt u uzelf een beschikbare 
locker toewijzen of een persoonlijke locker beginnen 
te gebruiken.

Geen wachttijden aan het onthaal
Bent u gehaast? Ga meteen de lockerruimte 
binnen en bedien de locker via uw smartphone. 

Eenvoudig in gebruik
Lockerkaart vergeten? Geen probleem!
Gebruik uw smartphone als sleutel om uw locker te 
bedienen.

Bezorgd over het verstrijken van uw 
lockerreservering?
Bekijk zelf wanneer uw gereserveerde tijd zal 
verstrijken en vermijd de ongemakken van 
een te lang gebruik.



HOE WERKT HET

Welke sloten worden ondersteund door LockPal?

LockPal ondersteunt de GAT NET.Lock 7XXX slotenreeks. De locker 

management software GAT Relaxx 2019 versie 4.0 of hoger is vereist. 

Hoe kunnen mijn gebruikers connecteren met de lockers?

Uw gebruikers kunnen de QR-code van de netwerk-URL van uw organisatie 

scannen of deze manueel intypen in LockPal.

Hoe gaan mijn gebruikers aan de slag met LockPal?

Gebruikers met geldige rechten kunnen connecteren met het netwerk van 

uw organisatie. Eenmaal ingelogd kunnen gebruikers een beschikbare 

locker reserveren of hun persoonlijke lockers bekijken en bedienen met hun 

smartphone. De gebruikers bedienen het systeem volledig zelf. Er is geen 

extra werk nodig van de beheerders. 

FAQ

JOHN DEO

XXXXXXXX

CLOSE

TAP
to

OPEN

TAP
to

Connecteer met de organisatie. Login en selecteer een persoon-
lijke locker of lockerruimte.

Plaats uw spullen in de locker. Kies een beschikbare locker.

Duw de lockerdeur dicht en sluit ze. Open de locker met uw smart-
phone.



®© 2021 GANTNER 

GANTNER behoudt zich het recht voor technische specificaties, ontwerpen en diensten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

00
10

42
82

02
1

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

GANTNER Kantoren

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

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

Dortmund, Duitsland
T +49 231 566 00 - 0
info@contidata.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@gantnerindia.com

www.gantner.com


