
Geautomatiseerde 
uitgifte en inname 
van bedrijfskleding

Grip op productverbruik
De Q-Lock automatiseert en registreert uw 

kleding- of PBM-uitgifte. Dankzij deze techno-

logie heeft u grip op de veiligheid, hygiëne en 

kosten omtrent uw bedrijfskleding en PBM’s.

De Q-lock machine is verkrijgbaar in diverse 

afmetingen met variabele inhoudsmogelijkhe-

den die het beste bij uw behoeften past.

Iedere machine bevat:
•  Kleding- en PBM-automaat

• UHF technologie om uitgifte te registeren

• Dashboard en reports

 Benodigheden 
   •  Stroom: 220V

 •  Internet (tenminste 2 MB 

download en 0,8 MB upload)

 Data analyses
  • Productverbruik

 • Statistieken

 • Rapportages

Veiligheid Grip op 

kosten

Hygiëne

Beveiliging
Inloggen met pasje

Verkeerde PBM: vakje opent niet

Niet ingeleverd: registratie op naam

Instellingen
Veranderingen informatie software: 

via Cloud met specifieke bestanden 

Toegankelijkheid
24/7; dag en nacht altijd beschikbaar

Hygiëne +
Hygiëne wordt gewaarborgd dankzij 

no touch before use

Grip op proces
Track and trace

Data analyses

Geen kledingstuk of PBM vermissingen

Q-Lock

6 of 12 vakken per module • 32 modules per systeem/
display • vanaf 1,84m² PBM inname en uitgifte 
oppervlakte 

Gereedschappen eenvoudig uitgeven • Registratie 
van snel vermiste artikelen • Veel diverse items 
• Plaatsing in gang

Q-Lock: wat is hetVoordelen

PBM’sHoge 
variëteit



Reparatie nodig aan kleding?
1.  Stop de kleding in een 

servicezak

2.  Schrijf op de zak welke 

reparatie er uitgevoerd 

moet worden

3.  Lever de kleding in de 

reparatiezak in met de 

overige kleding

 (Zie schema hiernaast)

 Aanmelden
1.  Naar Q-Lock en pasje voor scanner houden

 Uitgifte
3. Account wordt geüpdatet met artikel

1.  Naar Q-Lock en pasje voor scanner houden

2.  Selecteer het vakje van artikel en leg artikel 

terug

3.  Account wordt losgekoppeld van artikel

Dashboard
Het dashboard geeft inzicht in uw totale 

kledingpakket, maar ook op persoons- en 

artikelniveau:

• Monitoren van inlevergedrag

• Streven naar optimale roulatie

•  Gegevens over wasfrequentie, locatie 

van kledingstuk en aantal reparaties

Reparatie & dashboard

We empower your day

PBM uitgifte

 Selecteren
2.  Selecteer het vakje met artikel

PBM inname

Niet ingeleverd: is geregistreerd op naam

The Q-Web is a user friendly web-interface providing you access to 
the active data from the Q-Gate. Here, items are linked to their RFID 
tags and users are registered for operation. Managing and export-
ing statistics, as well as monitoring item and user status, is a simple 
process with Q-Web. 

Q-Soil®

Q-Web®

User administration
Article/Item administration
User account statistics
Article/Item statistics
Export function
ERP integration
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Key Functions

The Q-Soil is a drop-off unit, primarily for textiles, which can be used to 
complement the Q-Gate or used as a standalone unit. The Q-Soil is an RFID 
based unit which scans articles as they are dropped through the chute. The 
scanned articles are then processed and their status is updated through the 
Q-Web database and interface. 

If combined with the Q-Gate, the full solution will provide your organization 
with a hollistic overview over the consumption and useage of your provided 
work equipment. This will, in turn, ensure that potential hygiene regulations 
are met.

RFID based technology
24/7 accessibility
Flexible placement
Cluster connection
Inventory statistics and tracking
Inventory loss prevention
Fast ROI
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Key Functions

Keep control of your unique equipment


