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Elektronische
Schoolkluisjes
Schoollocker-systeem
voor de toekomst

Veilig en gebruiksvriendelijk lockersysteem

Optimale controle over
het gebruik van de kluisjes

Snel en efficient lockersysteem

Snel en gemakkelijk
gebruik van de kluisjes

Met elektronische schoolkluisjes bent u klaar voor de

Via centrale schermen (Terminals) kunnen de leerlingen/

toekomst. Dankzij de vele functies en mogelijkheden zal

studenten met gebruik van hun (bestaande) schoolpas of

een optimaal gebruiksgemak voor zowel de beheerder(s)

persoonlijke RF-ID kaart een locker in gebruik nemen. Bij

als de gebruikers worden gegarandeerd.

vaste gebruikers kan de gebruiker zijn pas aanbieden bij de
terminal, waarna zijn eigen persoonlijk locker zal worden

De lockers kunnen worden ingesteld voor wisselende- en

geopend. De leerlingen kunnen ook de lockers openen

vaste gebruikers. De meeste scholen kiezen ervoor om

middels pincode, smartphone en QR-code.

leerlingen/ studenten hun eigen persoonlijke locker te
geven gedurende het schooljaar (vaste gebruikers). Er zijn

Het lockersysteem van Olssen kent, naast de vele

ook situaties waarbij leerlingen/ studenten geen vaste

mogelijkheden een zeer goede privacybescherming en

locker nodig hebben, maar zo nu en dan een kluisje in

inbraakbeveiliging, dankzij de hoge kwaliteit lockers die

gebruik willen nemen. Dit kan wanneer er lockers zijn die

Olssen aanbiedt. Dankzij dit flexibele en gebruiksvriendelijke

worden ingesteld voor wisselende gebruikers.

lockersysteem kunnen de gebruikers altijd op een veilige en
eenvoudige manier hun spullen opbergen.

Het lockersysteem van Olssen kan op eenvoudige
wijze bestaande leerlingvolgsystemen integreren in de
lockermanagementsoftware, denk hierbij aan Magister,
Somtoday of It’s Learning. Via de lockermanagementsoftware
kunnen beheerders door zo’n integratie eenvoudig het
gebruik van de lockers in de gaten houden.
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Volledige controle door
de beheerder

Onderhoudsarm lockersysteem.

Schoolkluisjes dienen niet alleen veilig te zijn, maar moeten
ook eenvoudig te beheren zijn door bijvoorbeeld de
conciërge. De beheerder (conciërge) kan inloggen op ons
online platform waar alle kluisjes beheerd kunnen worden.

Geen gezeur met sleutels.

Ook kunnen er bepaalde acties uitgevoerd worden, zoals
het blokkeren van een kluisje of het tijdelijk buitengebruik
stellen van een kluisje. Via ons online platform heeft de
beheerder altijd de volledige controle over alle lockers.

Gemakkelijk beheer middels web-applicatie
in de cloud

Integratie met bestaande
leerlingvolgsystemen.
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Slimme lockers voor
Cadix Antwerpen
Voor het Stedelijk Lyceum Cadix heeft Olssen elektronische
houten maatwerk lockers geproduceerd welke bediend
kunnen worden middels de schoolpassen van de leerlingen.
Bij dit lockersysteem is er niet gekozen voor een centrale
terminal, maar voor een eenvoudige kaartlezer. De leerlingen
van de Cadix school hebben ieder hun persoonlijke locker,
welke geopend zal worden wanneer de schoolpas wordt
aangeboden aan de kaartlezer. Zoals de meeste scholen
zijn ook de lockers bij de Cadix school ingesteld voor vaste
gebruikers.
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