
UW AUTOMAAT IN DE LOOK & FEEL VAN UW PRODUCT OF 
MERK

We denken graag met u mee en begrijpen dat een goede presentatie van uw producten belangrijk 
is om de verkopen te stimuleren. Wat denkt u van een automaat in een mooi design dat past bij 
uw producten of een stevig frame zodat de Lock Block net iets hoger staat. Ook met specifieke 
wensen helpen we u graag om de verkopen uit de Lock Block  te verhogen.

BETAALMOGELIJKHEDEN

Bij LockBlox heeft u de keuze uit onderstaande betaalmogelijkheden. 

CONTANT
Bij contante betaling kunt u kiezen uit een muntwisselsysteem eventueel 
gecombineerd met een biljettenlezer.  Het muntwisselsysteem stelt de 
automaat in staat om wisselgeld terug te geven aan de klant.

CONTACTLOOS (LEVERBAAR Q2-2016)
Het aantal contactloze betaaltransactie zal in 2016 een flinke groei gaan 
nemen, daarom is de LockBlox hier op voorbereid. Contactloos betalen heeft 
als voordeel dat het relatief goedkoop is in vergelijk met PIN-betalingen en 
ten opzichte van contantgeld zal u automaat minder inbraakgevoelig zijn.
In de toekomst zullen ook contactloze smartphone betalingen, zoals Apple 
Pay, worden ondersteund. 

PIN & CREDITCARD (LEVERBAAR Q2-2016)
Bij cashless betalingen boven de  €25,- bent u aangewezen op een PIN-
betaalterminal.  Met deze manier van betalen heeft u het grootste bereik 
onder uw klanten en daarnaast is het de meest veilige manier van betalen. 
Alle transactie zullen gelijk worden bijgeschreven op uw rekening, uw hoeft 
uw geld dus nooit meer naar de bank te brengen.

AUTOMATEN CENTRALE N.O. B.V.
Nijverheidsweg 5
7161 AA Neede (NL)

+31(0) 545 292247
verkoop@automatencentrale.nl
www.automatencentrale.nl
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Wilt u graag uw artikelen 24/7 kunnen verkopen of uitgeven zonder 

aanwezigheid van personeel? Onze LockBlox zijn dan de ideale oplossing!
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CONFIGUREER UW EIGEN 
LOCKBLOX MACHINE

LockBlox is een modulair systeem, waarmee 
u uw eigen locker verkoopautomaat kunt 
samenstellen. U heeft keuze uit 7 verschillende 
vak- /deurmaten welke in één van de twee 
hiernaast afgebeelde modules geplaatst 
kunnen worden. Geconfigureerde modules 
kunnen onderling gekoppeld worden en 
vervolgens aangesloten worden op een centrale 
betaalmodule.  Op deze manier heeft u uw eigen 
automaat of uitgiftesysteem samengesteld.

DENK GROOT, START KLEIN

De modulaire opzet biedt u de mogelijkheid om 
met een relatief kleine LockBlox te beginnen en 
dit later uit te breiden door eenvoudig nieuwe 
modules aan te koppelen. Hierdoor kunt u 
uw startinvestering laaghouden en vergroten 
wanneer het nodig is.

ECHT KOEL OF NIET

Lock Blocks komt in twee uitvoeringen; met en zonder 
koeling. 

SMART
LockBlox Smart is de ongekoelde uitvoering, welke 
ideaal is voor de verkoop van knolgewassen (of 
groenten die niet gekoeld bewaard hoeven te worden) 
en non-food producten. 

BREEZE
De gekoelde uitvoering is uitermate geschikt voor 
uitgifte van bederfelijke voedingsmiddelen, bloemen 
of medicijnen. De krachtige koelunit kan tot wel 5 
aanééngesloten modules (± 4 meter breed) koel 
houden.

De LockBlox kan ook met deuren zonder kijkvenster 
worden geleverd.

TOUCH SCREEN DISPLAY

Na de keuze van het gewenste locker nummer op het 
7 inch touch screen, verschijnt de  afbeelding van het 
gekozen product in beeld. Deze voeg je eenvoudig  
toe aan het winkelmandje. Het winkelmandje kan 
met meerdere producten gevuld worden. Na betaling 
zullen de gekozen deurtjes automatisch openen

ONLINE BEHEER*

VendingWeb helpt u om de LockBlox online te 
beheren, gewoon lekker van achter uw bureau. Hier 
kunt u eenvoudig uw verkopen inzien,  de beschikbare 
voorraad bekijken, prijzen en foto’s aanpassen .

FUTURE PROOF
Mede doordat er gebruik wordt gemaakt van een 
intelligente mini-board PC maakt dat de automaat 
toekomstbestendig. Nieuwe functies, zoals inname 
van producten en goederen behoren dan bijvoorbeeld 
tot de upgrade-mogelijkheden. 

HELPDESK & SERVICE

Onze oplossingen moeten doen waarvoor ze gemaakt 
zijn, zodat u uw werk kan doen. Daarom is de Lock 
Block zo gemaakt dat deze zelf doorgeeft wanneer 
er een probleem is*.  Onze service-organisatie kan 
een melding hiervan ontvangen en kan conform de 
afspraken actie ondernemen zodat het probleem 
snel wordt opgelost, zonder dat u in uw werk wordt 
gestoord.

GRAFISCH USER INTERFACE

LockBlox is voorzien van een overzichtelijke Grafische 
User Interface (GUI) welke eenvoudig te bedienen is. De 
GUI heeft standaard verschillende kenmerken, zoals het 
weergeven van productinformatie (tekst, foto's en video),  
kortingen en een winkelwagenfunctie voor meerdere 
aankopen. Op verzoek kan een GUI ook op maat worden 
gemaakt, afgestemd op uw merk of bedrijf.

Module W8 - Smart
16x H3W2 + 6x H4W4

Module W6 - Breeze
8x H3W3 + 6x H4W3

* Bij een abonnement op Vending Web (online beheer tool)


