OVER NOKI LOCK

ONZE PASSIE VOOR LOCKERS

Noki Lock is een innovatief, dynamisch bedrijf. Wij zijn
specialisten in sluitende oplossingen voor lockers en
kasten. Kennen die markt van haver tot gort. Weten ook
welke specifieke behoeftes beheerders en gebruikers
hebben. Daarop spelen we in met innovatieve producten
en diensten. Want uw wens is onze drive. We leveren aan
scholen, (gezondheids-)instellingen en bedrijven.
Onze Noki Lock lockers en kasten worden (voor de
Nederlandse markt) in Nederland ontworpen en
gemaakt. Dat betekent een hoge kwaliteit -in ontwerp en
duurzaamheid- én flexibiliteit. Omdat we dicht bij huis
produceren, kunnen we snel en goed op de wensen van
onze klanten inspelen, maatwerk leveren. Bovendien
plaatsen en onderhouden we de kasten en lockers: u heeft
er geen omkijken naar. Voeg daarbij de scherpe prijs -of
zelfs het gratis kasten-zonder-kostenconcept- en het is
duidelijk waarom u voor Noki Lock kiest.

DÉ SPECIALISTEN IN

SLUITENDE
OPLOSSINGEN

DE UNIEKE EIGENSCHAPPEN VAN ONZE LOCKERS
Geen verborgen kosten achteraf

Alles in eigen beheer

Wij ontzorgen onze klanten volledig

Lockers worden in Nederland geproduceerd

100% recyclebaar

Wij plaatsen en onderhouden zelf de lockers

Deuren zijn voorzien van een poedercoating,
krasvast en slijtage bestendig

Wij ontwikkelen samen de kast die bij u past
Producent van kasten én elektronica in één

Gegarandeerd langduring naleverbaar
Wij leveren aan scholen, (gezondheids-)
Veel mogelijkheden voor sluitingen o.a:
Stand Alone – centraal pasbeheer of web-based

instellingen en bedrijven

EEN KLEINE GREEP UIT DE BEDRIJVEN WAAR WE MEE SAMENWERKEN

SPECIALE WENSEN?

ZOEKT U EEN SLUITENDE LOCKER? NEEM CONTACT MET ONS
OP EN WE ONTWIKKELEN SAMEN DE KAST DIE BIJ U PAST

Kloosterheulweg 6
5145 NZ WAALWIJK

0416 – 315 588
info@nokilock.nl

WWW.NOKILOCK.NL

WEB-BASED SYSTEEM

DE MOGELIJKHEDEN MET
HET WEB-BASED SYSTEEM
ZIJN EINDELOOS!

STAND ALONE SYSTEEM

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.

DE VOORDELEN
Betaalbaar, lage instap

HOE WERKT HET?

Losse modules, enkel stroompunt nodig voor 		

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.

aansluiting
Zeer eenvoudig in gebruik, Noki Lock installeert de
software en legt het systeem uit

DE VOORDELEN

Alles centraal openen voor controle of reiniging

Koppeling met actieve bestanden mogelijk

Beheerder kan passen toekennen en verwijderen

Complete historie tot op lockerniveau eenvoudig bekijken

Passen kunnen niet gekopieerd worden

Lockers toewijzen, openen, wijzigen en blokkeren vanaf 		

Openen met verschillende soorten passen mogelijk

centrale locatie
Geheel geautomatiseerd lockers toekennen

CENTRAAL PASBEHEER

Verschillende rechten toekennen aan diverse beheerders
Meerdere locaties of gebouwen in één centrale database 		
beheren
Variabele en vaste toekenning mogelijk

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.

Voldoet aan strengste systeembeveiligingseisen

KENMERKEN VAN DE VERSCHILLENDE SYSTEMEN
STAND-ALONE SYSTEEM

Netwerk Ethernet aansluiting benodigd
Werkt met mifare classic en mifare desfire passen
Openen van de locker bij lockerblok

HOE WERKT HET?

CENTRAAL PASBEHEER

WEBBASED SYSTEEM

DE VOORDELEN
Geheel draadloos systeem, geen installatiekosten
Toekenning en verwijdering van passen
overal mogelijk
Op afstand tijdelijke of nieuwe passen toekennen
Geautomatiseerde toekenning van lockers,

Openen van de locker op afstand

ook zónder pas

Toewijzen van de passen op afstand

Toekennen van geselecteerde lockerblokken

Complete historie van gebruik lockers
Gegevens overdracht uit leerlingvolgsysteem

aan selecties van leerlingen
Oude bestanden overschrijven waarbij reeds
toegewezen lockers behouden blijven

Compleet geautomatiseerde pas toekenning
Variabele/tijdelijk toekenning mogelijk

WWW.NOKILOCK.NL

