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1. Inleiding 
Een belangrijk aspect van het LoQit sluitsysteem is zelfmanagement. Het uitgangspunt is dat 

gebruikers zoveel mogelijk zelf kunnen doen binnen het systeem. Het claimen van een locker, 

koppelen en ontkoppelen van een RFID-kaart en gebruikshistorie inzien zijn functies die een 

gebruiker zelf kan uitvoeren. 

Alleen in het geval van calamiteiten of bij gebruikers met een specifieke wensen (bijvoorbeeld 

rolstoelgebruikers), is de hulp van de beheerder gewenst. In dit document geven we een overzicht 

van de functies van het systeem die de beheerder kan uitvoeren. 

 

2. Korte uitleg termen 
Term: Definitie: Zoals: 

Site Groepen van geneste locaties Land, stad, gebouw 

Faciliteiten / Outlets Groepen van diverse hardware systemen Lockers, koffiemachines, 
kassaregister, MFP, 
vending, postlocker etc. 

Lockers Lockerwanden en terminals  

Clusters Gegroepeerde groep lockers voor specifieke 
gebruikers en/of items. 

Lockers alleen voor 
personeel, BHV etc. 

Lidmaatschappen/ 
memberships 

Geaccepteerde toewijzing van groepen 
gebruikers met eigen rechten aan clusters 

Korting, gebruiksrecht 
locker clusters, etc. 

Items / products Type reservering in tijd en gedrag Daglocker, jaarlocker, 4 
uur, DYN, FAL etc. 

Manager Kan met zijn/haar pas lockers openen en 
blokkeren. Heeft toegang tot het 
lockersysteem via manager.kuario.com 

Bijvoorbeeld de 
hoofdconciërge of een 
andere leidinggevende 

Beheerder Kan met zijn/haar pas lockers openen en 
blokkeren op vooraf vastgestelde 
lockerwanden. 

Bijvoorbeeld een leraar of 
facilitair medewerker 
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3. Beheerdersacties bij terminal 
Wanneer een beheerder zijn RFID-kaart scant op de terminal, wordt het beheerdersmenu op het 

scherm actief. 

Let op: dit werkt alleen als de beheerder zijn RFID-kaart heeft gekoppeld aan zijn account en de 

beheerder moet lid zijn van de beheerders groep (LIDMAATSCHAP/MEMBERSHIP, zie hoofdstuk 6.1 in 

dit document). 

In het beheerdersmenu kan een specifieke locker of alle lockers gelijktijdig worden geopend en 

eventueel geblokkeerd. In hoofdstuk 3.1 komt het openen van (bepaalde) lockers aan bod, hoofdstuk 

3.2 behandelt het blokkeren van (bepaalde) lockers.  

Tip: ook tijdens de afwezigheid van internet kan middels de beheerders RFID-kaart de terminal 

worden beheerd. Het is dus van belang dat beheerders een gekoppelde RFID-kaart bezitten. 

 

3.1 beheerdersactie ‘open lockers’ bij terminal 
Let op: alleen lockers die aan deze terminal zijn verbonden kunnen worden aangestuurd. 

Na het scannen van de beheerders RFID-kaart, wordt onderstaand menu getoond: 

 

 

De beheerder krijgt twee opties te zien, we beschrijven de linker optie ‘Open Lockers’. Via deze knop 

wordt het volgende scherm getoond; 
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1. locker number: middels deze knop kan er één specifieke locker worden geopend door het 

ingeven van het desbetreffende lockernummer. Er kan bevestigd worden met de groene 

knop of geannuleerd worden met de rode knop. 

 

 

2. locker Group actions: via deze knop kunnen alle gereserveerde lockers worden geopend, alle 

niet gereserveerde lockers worden geopend of alle lockers op volgorde worden geopend. 

3. open all: door op deze knop te klikken worden alle lockers die aangesloten zijn op de 

terminal geopend. 
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3.2 Beheerdersactie ‘blokkeren lockers’ bij terminal 
Let op: alleen lockers die aan deze terminal zijn verbonden kunnen worden aangestuurd. 

Na het scannen van de beheerders RFID-kaart, wordt onderstaand menu getoond: 

 

 

De beheerder krijgt twee opties te zien, we beschrijven nu de rechter optie ‘Blocking’. Via deze knop 

wordt het volgende menu getoond:  

 

1. Block all: door op deze knop te klikken worden alle lockers die aangesloten zijn op de 

terminal geblocked 

2. Unblock all: door op deze knop te klikken worden alle lockers die aangesloten zijn op die 

terminal van de blokkade gehaald 

3. Block a specific: via deze knop kan de beheerder een specifieke locker blokkeren (rode knop 

‘block’) of van de blokkade afhalen (groene knop ‘unblock’) door in het volgende scherm het 

lockernummer in te geven. 
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3.3 Onderhoud terminalvak 
Voor het goed kunnen functioneren van alle lockerwanden is het van belang dat de terminalvakken 
schoon wordt gehouden. Dit wil zeggen dat de vakken stof- en vuilvrij gehouden moeten worden. 
Gelieve deze vakken niet als opslagruimte te gebruiken! Dit ter voorkoming van storingen. 
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4. Inloggen in het LoQit managermenu 
De manager kan via het online locker management systeem inloggen. Dat kan via de volgende link: 
https://manager.kuario.com 
 
Rechtsboven kan voor de juiste site worden gekozen. Vervolgens komt de manager op de homepage 
van die site terecht en kan er in diverse menu’s een keuze gemaakt worden. De homepage ziet er als 
volgt uit:  
 

 

Vanuit de homepage kan de manager diverse menu’s openen.   

https://manager.kuario.com/
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4.1 Taalinstellingen Locker management systeem 
Om de taalinstellingen van het Locker management systeem te wijzigen naar de gewenste taal, klik 

rechtsboven op profiel (poppetje);  

 

Klik op “Profiel instellingen” 

 

Bij regel “Taal” de gewenste taal instellen. Klik vervolgens op de groene knop “opslaan”  

 

De regel “Land” dient ongewijzigd te blijven. Dit in verband met de tijdsinstellingen. 

Vervolgens is het belangrijk om uit te loggen, en opnieuw in te loggen, anders worden de wijzigingen 

niet verwerkt.    
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5. Zoeken en beheer gebruiker/locker in lockerwand 
1. Login op: https://manager.kuario.com (zie hoofdstuk 4); 
2. Ga naar de juiste SITE door te klikken op de site-name rechts boven in menu balk; 

 

 

3. Kies onder FACILITEITEN / OUTLET de Locker groep waarbinnen een gebruiker of locker zich 

bevindt; 

 

 

4. Zoek door middel van het zoekvenster hetgeen je nodig hebt (indien geïmporteerd), 

bijvoorbeeld ‘gebruikersnummer, klas, afdeling, e-mail adres, lockernummer’ etc.; 

 

  

https://manager.kuario.com/
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Maak een keuze uit de zoekresultaten door er op te klikken en de lockerinformatie wordt getoond, 

zie onderstaande afbeelding; 

 
 

5. Nu kunnen de volgende acties worden gedaan: 
a. de geselecteerde locker openen; 
b. de geselecteerde locker toewijzen; 
c. de reservering van een gebruiker kan worden aangepast of opgeheven; 
d. een locker blokkeren voor gebruik of uitgifte; 
e. een specifieke locker dynamisch (DYNAMIC) of FAL (Fixed Assigned Locker - vaste 

toewijzing) maken; 
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6. Aanmaken nieuwe gebruiker en verwijderen gebruikers 
1. Login op: https://manager.kuario.com (zie hoofdstuk 4); 
2. Ga naar de juiste SITE door te klikken op de site-name rechts boven in menu balk; 
3. Kies onder menu item MEER/MORE de functie LIDMAATSCHAPPEN / MEMBERSHIPS; 

 

 
4. Kies de gewenste LIDMAATSCHAPPEN/MEMBERSHIPS groep; 
5. Ga via de knop VOLGENDE/NEXT naar het overzicht en invoerscherm met gebruikers; 

informatie. Hier staat een standaard bericht klaar om te versturen. Via de knop “Language” 
kun je de taal van het standaard bericht wijzigen. Je kunt hier ook eventueel nog tekst tussen 
typen. Klik vervolgens op volgende;  

6. Voer het e-mailadres van de nieuwe gebruiker in en klik op de groene “+”; 

 

  

https://manager.kuario.com/
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Voer de “External identifier” in. Dit is vaak het personeels-of leerlingnummer (verplicht). 

Voer de “Description” in. Dit is vaak de afdeling, klas of functie, etc. 

De andere velden hoeven niet te worden ingevoerd; 

Let op: de combinatie van e-mail adres en “External identifier” moet uniek zijn binnen het 

systeem. 

 

 

7. Klik op “OPSLAAN/SAVE” en er wordt een uitnodiging aan de nieuwe gebruiker gestuurd. 
Het icoontje voor het e-mailadres geeft de status van de uitnodiging aan; 

pijltje  = uitnodiging verstuurd  
 

vinkje  = uitnodiging geaccepteerd. 
 
 

8. Indien je een gebruiker wilt verwijderen, kun je bij stap 6 op de rode vuilnisbak achter de te 
verwijderen gebruiker klikken (in plaats van een nieuw e-mailadres toe te voegen);  
Let op: mogelijke reserveringen van de gebruiker blijven wel in het systeem staan. 

 

Tip: grote groepen gebruikers kunnen middels een CSV import worden toegevoegd of 

verwijderd. Dit wordt in hoofdstuk 6.2 behandeld. 

 

6.1 Aanmaken en verwijderen beheerders 
Om een nieuwe beheerder toe te voegen aan je site, volg je de stappen 1 t/m 3 uit hoofdstuk 6. Bij 

stap 4 kies je het lidmaatschap waarin de managers zich bevinden (in het voorbeeld het lidmaatschap 

‘Beheerders’). Vervolgens doorloop je stap 5, 6, 7 en 8. 

Een beheerder verwijderen werkt zoals hierboven bij stap 9 staat aangegeven.  

Per beheerder kunnen en verschillende rechten worden toegewezen. Deze rechten kunnen door de 

manager worden ingegeven. Voor verdere uitleg, neem contact op met LoQit. 
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6.2 Aanmaken nieuwe managers 
Om een nieuwe manager toe te voegen, ga naar  

1 Klik op het logo van de instelling (1), daarna op het tandwieltje (2) en vervolgens op “Site 

instellingen” (3) 
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 Ga vervolgens naar “Manager toegang”. Hier zijn nieuwe managers toe te voegen door het e-mailadres in te 
typen en op toeg. 

 

6.3 Import via CSV bestand 
In dit hoofdstuk behandelen wij de import van een CSV bestand. In het lockermanagement systeem 

is een template te downloaden. De template is te vinden na stap 5 uit hoofdstuk 6, rechts bovenin 

via de volgende knop:   

 

1) De template wordt geopend in Excel en ziet er als volgt uit; 

 

2) Het bestand moet 8 kolommen hebben, zoals hier boven; 
 
3) De 'Email' kolom (A) bevat het e-mail adres van de gebruiker (welke gelijk is aan het adres 
waarmee ze zich hebben aangemeld bij LoQit) (verplicht); 

4) De “External identifier” kolom (B) moet samen met het email adres uniek zijn. Vaak wordt in deze 
kolom het personeels-/leerlingnummer ingevuld. (verplicht); 

5) De 'External Identifier Description' kolom (C) kan vrij worden ingevuld. Dit is vaak de afdeling, klas 
of functie, etc.; 

6) De 'Add External Identifier' kolom (D) moet de waarde ‘1’ bevatten; 



 
 

17 
 

7) De ‘mutation’ kolom (E) geeft aan of je iemand toevoegt ‘add’ of verwijdert ‘del’, in dit voorbeeld 
voegen we personen toe; 

8) De kolommen F, G en H blijven leeg; 
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7. Handmatig toekennen locker aan gebruiker 
 

1. login op: https://manager.kuario.com (zie hoofdstuk 4); 
2. ga naar de juiste SITE door te klikken op de site-name rechts boven in menu balk; 
3. kies onder FACILITEITEN / OUTLET de Locker groep waarbinnen een locker moet worden 

toegekend; 
4. a: Typ in het zoekvenster het lockernummer wat moet worden toegekend en kies uit de 

zoekresultaten. 
b: kies een locker door op een lockerwand te klikken en daarna op de beoogde locker. 
let op: groen = vrije: blauw = gereserveerd: rood = geblokkeerd 

5. bepaal of de LOCKER FAL of DYNAMIC moet zijn. 
dit wordt aangepast middels LOCKER FAL MAKEN of LOCKER DYNAMIC MAKEN 
                                                   (MAKE FAL LOCKER /MAKE DYNAMIC LOCKER) 
normaal wordt hier voor FAL locker gekozen; 

6. klik op LOCKER TOEWIJZEN / ASSIGN LOCKER 
7. voer e-mailadres beoogde gebruiker in; 

Let op: alleen gebruikers met een LIDMAATSCHAP van de SITE kunnen aan een locker worden 
gekoppeld. 

8. stel de gebruiksperiode in; 
9. kies “ASSIGN” voor het doorvoeren van de reservering. 

 
Tip: Het is ook mogelijk om meerdere gebruikers aan een locker toe te kennen. 

Tip: Verplaatsen van een gebruiker in de lockerwand kan het beste als volgt worden uitgevoerd: 

1. aanmaken locker-reservering voor gebruiker op beoogde locker; 
2. gebruiker inhoud van locker laten verplaatsen; 
3. oude locker reservering opheffen. 

 

 

  

https://manager.kuario.com/
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8. Herstarten systeem 
 

Het locker systeem werkt tijdens normaal gebruik middels een verbinding met internet. 

Per terminal is deze internetverbinding nodig voor de volgende acties: 

- openen van locker door gebruiker middels app of QR code; 
- beheer lockers middels site; 
- claimen van locker door gebruiker; 

 

Openen locker middels RFID-kaart is ook zonder internet mogelijk mits de juiste terminal wordt 

gebruikt. 

Wanneer het systeem moet worden herstart, dan moet dit als volgt worden uitgevoerd: 

1. open de terminaldeur waarachter de hoofdschakelaar van de lockerwand zich bevindt; 

2. schakel het systeem uit middels de hoofdschakelaar (op de stekkerdoos); 

3. wacht minimaal 1 minuut zodat alle voedingen volledig spanningsloos zijn geworden; 

4. schakel na 1 minuut het systeem weer in. 

let op: Het is normaal dat de netverbinding meer tijd nodig heeft om weer actief te worden (ca. 5min). 

De terminal zal tijdens het afwezig zijn van het netwerk nogmaals herstarten voor de juiste werking 

(IP). Ook wanneer er een nieuwe versie software klaar staat voor de terminal zal hij herstarten. 
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9. Dispute 
 

Als er door een gebruiker een dispute gestart wordt, dan ontvangen alle beheerders een email. Zij 

kunnen vanuit Kuario manager in contact treden met de gebruiker. Ook kunnen zij bepalen dat de 

gebruiker zijn geld terug kan krijgen. De gebruiker heeft ook de mogelijkheid om iets te melden aan 

de beheerder. 

Disputes kunnen op de volgende manier worden opgelost. 

1. Log in op Kuario manager. 
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2. Ga naar disputes. Hier staan de disputes met datum weergegeven 

 

  

LoQit B.V. | Businesspark Friesland-West 27A | 8447 SL Heerenveen | The Netherlands - |T +31 (0)512 – 20 40 40  

info@LoQit.nl | www.LoQit.nl | KVK: 61758280 

Support service afdeling: service@loqit.nl 

Versie 1.8.2 

http://www.loqit.nl/
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3. Klik op het dispute om het bericht van de gebruiker te lezen en de status van het dispute te 

wijzigen. 

 


