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STAND-ALONE SYSTEEM

NOKI LOCK LEVERT OOK SLOTEN MET SLEUTELS,
CIJFERCODES OF MUNTINWORP

WEB-BASED SYSTEEM

HOE WERKT HET?

HOE WERKT HET?

Simpel en doeltreffend. Kluisjes met elektronische sluiting,
te openen met een pasje. Dat kan bijvoorbeeld een schoolof bedrijfspas zijn, zodat de gebruiker geen aparte sleutel
of pasje nodig heeft. In de locker van de passcanner
kunnen de kluisjes toegewezen worden aan een pas.

Veilig en snel toegang tot uw lockers via het web. De
lockers worden via een gesloten systeem draadloos
gekoppeld aan uw lockersysteem. U kunt via iedere
computer met internetverbinding in uw systeem inloggen
en de lockers beheren.

DE VOORDELEN

DE VOORDELEN

Betaalbaar, lage instap
Losse modules, dus geen bedrading
Zeer eenvoudig in gebruik, Noki Lock installeert de
software en legt het systeem uit
Alles centraal openen voor controle of reiniging
Beheerder kan passen toekennen en verwijderen
Passen kunnen niet gekopieerd worden
Openen met verschillende soorten passen mogelijk

CENTRAAL PASBEHEER

DE MOGELIJKHEDEN MET HET
WEB-BASED SYSTEEM ZIJN EINDELOOS

KENMERKEN VAN DE VERSCHILLENDE SYSTEMEN

HOE WERKT HET?
Noki Lock levert een laptop met een zeer
gebruiksvriendelijk programma. Via dit programma
kan de beheerder lockers toekennen aan een pas.
De gebruiker kan met deze pas de toegekende locker
ontgrendelen.

DE VOORDELEN

HET SYSTEEM VAN CENTRALE TOEKENNING
MAAKT U FLEXIBELER ÉN BESPAART U TIJD!

Geheel draadloos systeem, dus geen installatiekosten
Toekenning en verwijdering van passen overal mogelijk
Op afstand tijdelijke of nieuwe passen toekennen
Geautomatiseerde toekenning van lockers,
ook zónder pas
Toekennen van geselecteerde lockerblokken aan
selecties van leerlingen
Oude bestanden overschrijven waarbij reeds
toegewezen lockers behouden blijven

Koppeling met actieve bestanden mogelijk
Complete historie tot op lockerniveau eenvoudig bekijken
Lockers toewijzen, openen, wijzigen en blokkeren
vanaf centrale locatie
Geheel geautomatiseerd lockers toekennen
Verschillende rechten toekennen aan
diverse beheerstations
Meerdere locaties of gebouwen in één centrale
database beheren

STAND-ALONE SYSTEEM

CENTRAAL PASBEHEER

WEBBASED SYSTEEM
GPRS
WIFI

Netwerk aansluiting benodigd
Werkt met mifare classic en mifare desfire passen
Openen van de locker bij lockerblok
Openen van de locker op afstand
Toewijzen van de passen op afstand
Complete historie van gebruik lockers
Gegevens overdracht uit leerlingvolgsysteem
Compleet geautomatiseerde pas toekenning
Variabele/tijdelijk toekenning mogelijk

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK

0416 - 315 588

WWW.NOKILOCK.NL

