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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.
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Connecteer met de organisatie.

Login en selecteer een persoonlijke locker of lockerruimte.

Plaats uw spullen in de locker.

Kies een beschikbare locker.
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Duw de lockerdeur dicht en sluit ze.

Open de locker met uw smartphone.

FAQ
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.

#LockPal 0.3 is een preview release, met als doel de applicatie te reviewen en te testen.
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