
Snel en dynamisch lockermanagementsysteem voor VPK

Voor de inrichting van haar nieuwe kleedkamers in de hoofdzetel in Oudegem (Dendermonde) ging 
VPK in zee met Cube Lockers. Dit bedrijf uit Mechelen, gespecialiseerd in lockers, implementeerde 

er het innovatief bekabelde lockersysteem van Gantner. Via de bekabelde sluitoplossing en het Relaxx 
Locker Management Systeem van dit Ieperse partnerbedrijf kan het nieuwe lockersysteem op een 
eenvoudige manier worden gemanaged en remote gemonitord.

Nieuwe fietsenstalling: de schaalbaarheid van het 
systeem met controllers maakt het eenvoudig locker-
blokken aan de bestaande installatie toe te voegen

In oktober 2019  liet de leverancier van 
duurzame verpakkingsoplossingen VPK 
nieuwe kleedkamers in zijn massief kar-
ton afdeling, Smart Packaging Solutions, 
bouwen en inrichten. In een bestaand 
magazijn werd een nieuw blok met fa-
cilitaire voorzieningen – een kleine 
350 m² – gerealiseerd. Ook de volledige 
uitrusting werd vernieuwd: sanitair, zit-
banken, zeepdispensers, vending auto-
maten... De bestaande metalen lockers 
met hangslot in de kleedruimtes werden 
eveneens vervangen door performante 
metalen lockers van Cube Lockers. Yves 
De Waegeneer, Facility Manager bij VPK, 
legt uit waarom: “Het systeem was drin-
gend aan vervanging toe. Het verlies 
van een bijhorend sleuteltje bracht vaak 
heel wat rompslomp en tijdverlies met 
zich. Eén van onze voorwaarden voor 
het nieuwe lockerconcept was dat onze 
toegangscontrolebadges in het nieuwe 
lockermanagementsysteem geïntegreerd 
zouden kunnen worden, zodat er geen ex-
tra badge zou nodig zijn om een locker te 
openen. De lockeroplossing van Gantner 
maakt dit mogelijk. Het systeem is dyna-
misch en zeer flexibel in beheer en ook 
in gebruik, vermits de persoonsgebon-
den badge voor diverse doeleinden (toe-
gangscontrole, locker, nemen kopies…) 
kan worden gebruikt.”

Toegangscontrole geïntegreerd
Cube Lockers is een partner van Gantner 
Benelux. Voor kleedkamertoepassingen 
biedt het Mechelse bedrijf onder meer loc-
kers en banken voor intensief gebruik aan. 
Gantner van zijn kant brengt – naast soft-
ware voor toegangscontrole – ook batte-
rij- en bekabelde elektronische sluitoplos-
singen met RFID op de markt. NetLock is 
één van die bekabelde lockeroplossingen. 

“Er werden in 2019 bij VPK 120 metalen 
lockers met bekabelde sluitoplossingen 
geplaatst”, aldus Pieter Senaeve, Business 
Development Manager bij Gantner Bene-
lux. “Het Gat NetLock 7020 P systeem – de 
P staat voor Proximity – van Gantner, is 
perfect in staat om dit concept te onder-
steunen en is zeer performant. Alle data 
worden bijgehouden, een locker kan (ook) 
remote worden geopend en/of aan een 
nieuwe medewerker worden toegewe-
zen…” In februari 2021  volgden er twee 
kleinere uitbreidingen. “De eerste betrof 
21 grotere lockers met bekabelde sluitop-
lossingen in de nieuwe fietsenstalling. Dit 
zorgt ervoor dat er nu – voor hetzelfde 
aantal medewerkers – minder lockers 
nodig zijn dan voorheen. Een aantal van 
deze lockers werd voorzien van een spe-
ciaal stopcontact voor het opladen van 
elektrische fietsen van werknemers. De 
tweede uitbreiding betrof 27 bijkomende, 

identieke lockers in de kleedruimtes”, al-
dus De Waegeneer.
De hardware (de sloten van de lockers) 
wordt aangestuurd door de Relaxx-soft-
ware van Gantner. “Door de schaalbaar-
heid van het systeem met controllers 
kunnen eenvoudig lockerblokken worden 
toegevoegd aan de bestaande installatie”, 
aldus Senaeve. “Indien VPK ook op ande-
re locaties lockers zou willen installeren, 
brengt dit geen extra softwarekosten met 
zich mee.” De installatiewerkzaamheden 
bij VPK in Oudegem werden uitgevoerd 
door Cube Lockers.
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