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Optima LockerTM  

LAINAUSAUTOMAATTI  

tuotekortti  

 

TUOTE-ESITTELY  

Optima LockerTM on lainauspalveluita mahdollistava lainausautomaatti, jolla asiakas saa merkittävää lisäarvoa 
tuotteilleen ja palveluilleen. Optima LockerTM lainausautomaatti mahdollistaa tuotteiden lainaamisen ja 
palauttamisen automaattiin. Lainausautomaatin hallinnoija pääsee muokkaamaan tuotteiden ja lokeroiden 
tilaa hallintakäyttöliittymässä kosketusnäytöltä tai millä tahansa Internet-selaimella. Lainausautomaatti 
mahdollistaa monenlaisten tuotteiden lainaustoiminnot ja palveluautomaatti muokataan asiakkaan tarpeiden 
mukaiseksi kokonaisuudeksi. Esimerkkipalveluita lainausautomaatille ovat kannettavien tietokoneiden tai 
tablettien lainaus.  

 

OMINAISUUDET JA HYÖDYT  

Sujuvat lainaus- ja palautustoiminnot: Lainausautomaatti sisältää tuotteen tai palvelun lainaamisen ja 
palauttamisen mahdollistavat toiminnot. Lokeroiden avaus- ja lukitustoiminnot mahdollistavat tuotteiden tai 
palveluiden lainaamisen ja palauttamisen luotettavasti ja helposti.  

Helppokäyttöinen asiakaskäyttöliittymä kosketusnäytöllä: Asiakkaan käyttöliittymä on kosketusnäyttö, 
joka tarjoaa mahdollisuuden lainaus- ja palautustoimintaan. Kosketusnäytöltä asiakas näkee tuotteiden 
reaaliaikaisen saatavuuden.  

Varaukset: Lainausautomaatin hallinnoija voi varata tuotteita etukäteen esimerkiksi ryhmien käyttöön. Siten 
voidaan varmistaa, että haluttu määrä tuotteita on saatavilla oikeaan aikaan. 

Monipuoliset hallintamahdollisuudet: Hallintakäyttöliittymän kautta pääsee hallinnoimaan lokeroiden 
avausta. Hallintakäyttöliittymässä voidaan lisätä tai poistaa lainattavia tuotteita, hallita lokeroiden tilaa, 
seurata tuotteiden sekä käyttäjien lainaushistoriaa. Hallintakäyttöliittymässä on mahdollista seurata lokero- 
tai tuotekohtaisia raportteja lainausautomaatin tapahtumista. Hallinnointi tapahtuu millä tahansa internet-
selaimella tai palveluautomaatin kosketusnäytöltä.  

Lokeroiden toiminnot ja turvallisuus: Jokainen lokero on sähköisesti ohjattu ja valvottu. Tunnistautuminen 
tapahtuu rfid-lukijan tai viivakoodin ja pin-koodin avulla. Käyttäjähallinta toteutetaan integroimalla 
lainausautomaatti asiakkaan rajapintaan. Käyttäjälle tulee tieto sähköpostina omista tapahtumista. 
Lisäominaisuuksina lokerot on mahdollista toimittaa verkkokaapeleilla. 

Yksilöllinen toteutus: Palveluautomaatti muokataan asiakkaan tarpeiden mukaiseksi kokonaisuudeksi. 
Palveluautomaatin lokeroiden määrä ja koko muokataan asiakkaan tarpeiden mukaisesti moduuleittain. 
Kaapit muodostuvat 12 lokeron moduuleista.  
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TAKUU JA TUKIPALVELUT  

- Takuu 24 kk.  

- Toimittajan järjestelmänosien ylläpidosta ja niissä mahdollisesti ilmenevistä virheistä vastaa Toimittaja.  

- Pääkäyttäjätuki arkisin ajalla 8-16. Muina aikoina käyttöneuvonnasta veloitetaan yhtiön hinnaston mukainen 
hinta.  

- Ylläpito sisältää myös palvelinylläpidon.  

- Toimittajan asiakaspalvelu päivystää 24 / 7 

 

TEKNISET TIEDOT  

Kaappityyppi   Lainausautomaatti  

Master-kaappi (10 lokeroa, jalusta)  korkeus 1500 mm x leveys 836 mm x syvyys 530 mm 

Lokerot    korkeus 174 mm x leveys 373 mm x syvyys 500 mm  

Ovien toiminta  Avautumissuunta vastapareina toisistaan pois päin 

Kaapin kiinnitys   Seinäkiinnitys tai jalat 

Lukitustekniikka   Sähkölukot 12VDC 

Aukaisumahdollisuudet   rfid-tunniste / pin-koodi / viivakoodi 

Asiakaspääte    Integroituna kaappiin 

 

MATERIAALITIEDOT 

Runko   Valkoinen laminaatti mdf-runkolevyllä 

Ovet   Värillinen laminaatti Formica Colors-sarja 

Verhous   Värillinen laminaatti Formica Colors-sarja 

Putkisokkeli   Polttomaalattu teräs säätöjalalla 

Saranat   Mepla 

Reunanauhoitus  Ovet ja verhouslevyt 2mm abs, laminaatin sävyyn 

   Runko 1mm abs 

 

 

Optima tarjoaa edistyneet toiminnanohjausjärjestelmät, kattavat kiinteistön tietojärjestelmät, sähköisen huoltokirjan, 
nykyaikaisen kiinteistöhuoltopalvelun, älykkäät kulunvalvontapalvelut ja monipuoliset turvatekniikkapalvelut.  


