
Vergrendeloplossingen voor lockers 
Vereenvoudigd lockerbeheer 



Met GANTNER wordt het makkelijker dan ooit om 
uw lockers moeiteloos en in één oogopslag te be-
heren.  Dankzij onze innovatieve technologie kunnen 
we elke klant een lockersysteem op maat aanbieden 
dat volledig aan de behoeften voldoet, ongeacht 
het lockertype of de sector. Met onze elektronische 
sloten moeten onze klanten weinig tot geen adminis-

tratieve inspanning leveren en is het toekennen van 
identificatiegegevens een fluitje van een cent. Dit kan 
indien gewenst zonder sleutels, hangsloten, pincode 
en externe montageonderdelen.  Kostenbesparing, 
optimaal lockergebruik en een hogere veiligheid: met 
het juiste slot wordt alles mogelijk.  En GANTNER 
heeft het perfecte slot voor u!

SEGMENTEN
OVERZICHT PER 

SECTOR

ONDERWIJS
BIBLIOTHEKEN 
UNIVERSITEITEN 
SCHOLEN

INDUSTRIE
INDUSTRIE & HANDEL 

DIENSTVERLENERS 

FLEXIBELE WERKPLEKKEN 

GEZONDHEIDSZORG  

OVERHEID

ATTRACTIES
MUSEA 
ZWEMBADEN 
SPA’S
VRIJETIJDSPARKEN 
WATERPARKEN 
SKIDEPOTS

FITNESS
BOUTIQUE STUDIO’S 
BUDGETCLUBS 
MEDISCHE FITNESS 
PREMIUM STUDIO’S

MÉÉR DAN ZOMAAR EEN SLOT – 
INNOVATIEVE SYSTEEMOPLOSSING



GANTNER – UW BEKWAME PARTNER 
DE PERFECTE OPLOSSING VOOR U
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LOCKERVERGRENDE-
LING VOOR ELKE 
BEHOEFTE

Veilige uitgifte van 
gegevensdragers

Beschikbaar 
24/7

Of het nu een vrijetijdscentrum, een moderne kan-
tooromgeving, een onderwijsinstelling, een skide-
pot of een afhaalpunt voor pakjes betreft, een elek-
tronische NFC-lockeroplossing van GANTNER zorgt 
ervoor dat werknemers en klanten hun persoonlijke 
spullen makkelijk en veilig kunnen opbergen.  En wat 
meer is; beheerders hebben er weinig of geen werk 

aan. Eenvoudige administratie, vlotte toewijzing 
van gegevensdragers, statistische analyses 
en absoluut behoud van resources – met een  
GANTNER-lockersysteem is dit mogelijk. Wat 
ons uniek maakt: GANTNER heeft de perfecte 
lockeroplossing voor elke klant.  Zeg ons wat u 
nodig heeft, wij leveren het systeem. 

Minder kosten en meer efficiëntie met elektronisch beveiligde lockers

Uitgebreid 
overzicht



Beslis zelf hoe de lockers gebruikt kunnen worden: 
toegewezen, vrije keuze of verhuurd? Definieer het 
lockergebruik met één enkele muisklik. 

U heeft volledige controle terwijl u bespaart op 
personeelskosten.  En aangezien sleutels tot het 

GEEN SLEUTEL, MAAR OPTIMALE FLEXIBILITEIT EN 
INVESTERINGSVEILIGHEID

verleden behoren met GANTNER, wordt ook het be-
heer en vervangen ervan overbodig. Een chipkaart, 
polsband, sleutelhanger of smartphone vervangen 
de sleutels.  Bovendien kunnen zelfs bestaande 
lockers heel eenvoudig geretrofit worden. 

Gebruik uw toegangs-
controlepassen ook voor 

uw lockersysteem. Bijna alle 
gangbare NFC-chipkaarten, 
polsbanden, sleutelhangers 

en smartphones zijn 
compatibel met 

GANTNER sloten.

“



Veilig en betrouwbaar Flexibel systeem

Wenst u een vergrendelsysteem voor uw lockers met 
ongeëvenaarde flexibiliteit en veiligheid, met mini-
male administratieve kosten, alle bedieningsmoge- 
lijkheden via pc en een uiterst performante software 
in de achtergrond? Wij hebben het!

Met een NET.Lock Systeem worden uw lockers of 
depotvakken een centraal aanstuurbare unit die  

makkelijk bediend kunnen worden via een gegevens-
drager (chipkaart, polsband, sleutelhanger, smart-
phone).
 
Via de beheersoftware heeft u volledige en live con-
trole over het lockersysteem en kunt u elk individueel 
slot beheren en gegevensdragers toewijzen.  En wat 
met het design? Discreet en elegant. 

NET.Lock Systeem

LOCKERVERGRENDE-
LING IN NETWERK

Onderhoudsvrij 

Voor nog meer gemak: 
NET.Locks kunnen nu 

optioneel uitgerust worden 
met interne verlichting en 

USB-poorten voor het opladen 
van mobiele apparaten. 



LOCKERVERGRENDELING IN NETWERK

SMART.Lock – centrale lezer

Bent u op zoek naar een oplossing waarmee u op 
een handige en elektronische manier uw lockers en 
kastjes in depots, logistieke oplossingen, opberg-
toepassingen etc. kunt vergrendelen?  Dan is een 
SMART.Lock systeem de ideale oplossing voor u. 
 

Om een locker te openen, dient de gebruiker zich 
met zijn gegevensdrager te identificeren aan de cen-
trale terminal. De deur wordt automatisch geopend. 
Ze kan opnieuw gesloten worden door ze eenvoudig 
dicht te duwen.  Barcode, pincode of gegevens- 
drager – afhankelijk van uw wensen zijn verscheidene 
toepassingen mogelijk. 

Een Smart.Lock is geschikt 
voor alle lockermaterialen en 

dankzij het inbraakalarm op de 
pc of smartphone tevens een 

uiterst veilige oplossing.



Rapportage

LOCKERVERGRENDELING IN NETWERK

De krachtige Relaxx software is de kern van onze 
vergrendelsystemen in netwerk.  Hoge performan-
tie, duidelijke lay-out, innovatief en multifunctioneel – 
deze eigenschappen zorgen voor een makkelijk loc- 
kerbeheer en bezorgen u waardevolle, live informatie. 

Relaxx visualiseert, controleert en monitort uw volle-
dige vergrendelsysteem in netwerk.  Gegevensdragers 

worden met één muisklik toegewezen, ingetrokken en 
gewijzigd. Ontvang makkelijk statistische analyses, 
alarmindicators of een gebruiksoverzicht.  U kunt de 
lockers vanop afstand aansturen (ook via mobiele 
apparaten) en dankzij de high-level interfaces kunt 
u Relaxx linken aan andere softwaretoepassingen 
(HR-systeem, managementsoftware, financiële soft-
ware, etc.)

Dankzij Relaxx beheert u 
moeiteloos, makkelijk en 

duidelijk het lockersysteem 
in netwerk. De lockers ‘s nachts 

openen of een statistische 
analyse opvragen, alles is 
mogelijk met één muisklik. 

Makkelijk aanpassen van 
gegevensdragers

Alarmfunctie

Relaxx – Locker management software



Een locker gebruiken 
met smartphone?

Geen probleem – Dit is 
mogelijk met LockPal. 

 

Lockers sluiten met persoonlijke smartphones? Geen 
gezeul met andere gegevensdragers? Flexibiliteit 
en geen lange wachtrijen? Geen probleem! Met de 
LockPal app van GANTNER kunnen uw klanten en 
werknemers hun smartphone gebruiken als sleutel. 

Via de app is het meteen duidelijk welke lockers be- 
schikbaar zijn. Uw klant of werknemer kiest een loc-

ker en sluit die via zijn/haar smartphone. Dit leidt tot 
kortere wachttijden bij het inchecken of aan het ont-
haal en maakt meer tijd vrij voor uw personeel. 

Bovendien behoren vergeten gegevensdragers tot 
het verleden, aangezien men de smartphone tegen-
woordig altijd bij zich heeft. 

LOCKERVERGRENDELING IN NETWERK

LockPal – de app voor het openen en sluiten van lockersloten in netwerk

“



Vergrendelsystemen voor lockers op batterijen zijn 
ongeëvenaard wat betreft de integratie van veilige 
elektronische lockersloten met weinig installatiewerk.  
Aangezien het beheer van een ECO.Lock systeem 
geen administratieve kosten met zich meebrengt, 
worden de personeelskosten aanzienlijk gedrukt. 
 

Een ECO.Lock vergrendelsysteem werkt autonoom 
en bekabeling is overbodig.  Bestaande lockers kun-
nen dus makkelijk geretrofit worden.  De stand van 
de knop toont meteen of een locker beschikbaar is of 
in gebruik.  U beslist hoe de lockers gebruikt worden: 
vrije keuze, toegewezen of gehuurd.

ECO.Lock

Bekroonde 
oplossing

Makkelijk te 
retrofitten

Levensduur batterijen 
tot wel 10 jaar

Het ECO.Lock is 
geschikt voor alle 

lockermaterialen en 
kan geretrofit worden in 

bestaande lockers.

LOCKERVERGREN-
DELING OP 
BATTERIJEN



Het ECO.Side slot is ‘s werelds eerste slot 
op batterijen dat, dankzij de onderhoudsvrije,  
energiezuinige technologie van GANTNER, een 
ongekende levensduur van de batterij tot wel 10 
jaar heeft – zonder de batterijen te moeten ver-
vangen. 

Het meermaals bekroonde slot voldoet niet alleen 
aan de hoogste technologische normen, maar 
doet met zijn discrete look ook vooral designbe-
wuste harten sneller slaan. Dankzij de alarmfunc-
tie op de locker wordt een hoger veiligheidsniveau  
geïmplementeerd en aangezien het slot geen  
externe onderdelen heeft, is het optimaal be- 
schermd tegen vandalisme.

ECO.Side Lock

Dit slot laat geen enkele 
designwens onvervuld.

Ontwerp uw locker met een 
discreet ingewerkt slot. 

“

LOCKERVERGRENDELING OP BATTERIJEN



Makkelijk te 
retrofitten

Intuïtieve 
bediening

Met en zonder 
pincode

Bent u op zoek naar een eenvoudig, elektronisch 
lockerslot dat u op de buitenkant van de locker kunt 
monteren? Eventueel met een pincode toetsenbord? 
Dan zal u versteld staan van onze GL7p. De bedie- 
ning gebeurt via een gegevensdrager en/of pincode 
wat het slot geschikt maakt voor vele toepassingen, 
afhankelijk van de noden van de klant. 

Verschillende gebruikersgroepen en veiligheidsni- 
veaus kunnen bijvoorbeeld ingesteld worden door 
een combinatie van contactloze NFC-technologie 
en pincode.  Het gemengd gebruik van sloten is ook 
heel vlot te implementeren.  Of een locker beschik-
baar is of niet kan makkelijk afgelezen worden aan de 
stand van de knop. 

GL7p

LOCKERVERGRENDELING OP BATTERIJEN

Het elegante, gestroomlijnde slot wordt 
rechtstreeks gemonteerd op de deur, 

horizontaal of verticaal, en kan intuïtief 
met één hand bediend worden. 

Niet beschikbaar in USA/CanadaNiet beschikbaar in USA/Canada



MoLA ondersteunt u 
bij het optimaliseren 

van de levensduur van 
uw batterijsloten.

“

Nog nooit was het zo makkelijk om een lockerslot op 
batterijen te configureren.  Met de MoLA app (Mobile 
Locker Administration) hebt u niet langer een laptop 
nodig die via een kabel verbonden is met de sloten.  
Hierdoor verloopt de configuratie tot wel vier keer 
sneller. 
 

Met MoLA kunt u nu ook sloten op batterijen con-
figureren terwijl ze gesloten zijn.  Zelfs het lezen van 
handelingen aan het slot is nu mogelijk terwijl de 
lockers gesloten zijn.  En aangezien een app gebruikt 
wordt voor de autorisatie, kan MoLA enkel gebruikt 
worden door gemachtigd personeel.  Nog nooit was 
het zo makkelijk voor uw werknemers om een slot te 
configureren. 

MoLA – de configuratieapp voor lockersloten op batterijen

LOCKERVERGRENDELING OP BATTERIJEN



VELE TOEPASSINGSOPTIES



GAT ECO.Lock 7000
Lockerslot op batterijen 
met drukknop, te monteren 
aan de binnenkant van 
de deur

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

GL7p
Slot op batterijen met 
optioneel pincode klavier, te 
monteren aan de buitenkant 
van de deur

(Niet beschikbaar in USA/Canada)

GT7
Informatieterminal

LOCKERVERGRENDELING OP BATTERIJEN

APP OPLOSSINGEN

MoLA App voor de makkelijke 
en snelle configuratie van sloten 
op batterijen

LockPal App voor het 
rechtstreeks openen/sluiten 
van NET.Locks 

LOCKERVERGRENDELING IN NETWERK

GEGEVENSDRAGERS

Relaxx 
Beheersoftware

GAT NET.Lock 7020
Lockerslot in netwerk, te 
monteren op het zijpaneel

GAT SMART.Lock 7001
Bekabeld lockerslot 
zonder geïntegreerde 
NFC-technologie, te 
monteren op het zijpaneel

GAT NET.Controller M 7020
Master Controller

GAT NET.Controller S 7020
Subcontroller

GAT SMART.Controller S 7020
Subcontroller

GT7 
Centrale Lockerterminal

Relaxx 
Beheersoftware

GAT Chip Card GAT 
Sleutelhanger

SmartphoneGAT Chip Band 65
Plastic polsbandje

GAT Chip Band 20
Silicone polsbandje



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

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
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GANTNER kantoren wereldwijd
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De wereld is GANTNER
in meer dan 60 landen.


