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Betaling

De Zuply-oplossingen kunnen worden uitgerust
met verschillende cash en cashless betalingssystemen. 

Contante betaling: LockBlox- machines kunnen
worden uitgerust met een muntwisselsysteem en
bankbiljetverificatie. 

Contactloze betalingen: Geschikt voor
bankpassen, creditcards en smartphones die
contactloos betalen ondersteunen

Betaling met pin of credit card: Acceptatie van
bankkaarten, creditcards en smartphones, zowel
contactloze betalingen als betalingen met PINCODE worden
ondersteund.

Future Proof 

Mede doordat er gebruik wordt gemaakt van een intelligente mini-board PC maakt dat de automaat toekomstbestendig. 
Ontwikkelingen gaan snel en hiermee kunnen we nieuwe functionaliteiten of betaalfunctionaliteiten blijven ontwikkelen 
die dan ook voor u optioneel beschikbaar kunnen komen. Zo blijft u met uw Lockblox altijd up to date.

Vendingweb 

Het online platform VendingWeb biedt u de mogelijkheid om op afstand vanaf uw PC, tablet of smartphone uw LockBlox 
te beheren. Uiteraard op elk moment van de dag. Met VendingWeb kunt u o.a. 
 • Uw verkopen en omzetten per dag, week, maand of elk gewenste periode inzien. 
 • Producten toevoegen en aanpassen (prijzen, foto’s en productnamen / - omschrijvingen) 
 • Actuele voorraad in de LockBlox 
 • Bevoorradingsadviezen 
 • Click&Collect bestelling beheren 
 • Transactiegegevens bekijken 
 • Gebeurtenissen (events) en storingen



LockBlox is een modulair systeem, waarmee u 
uw eigen bloemenautomaat kunt samenstellen. 
De LockBlox kent een gekoelde (Breeze) en 
ongekoelde (Smart) uitvoering, welke ook 
gecombineerd geleverd kunnen worden. U heeft 
keuze uit een groot assortiment verschillende 
vak- en deurmaten welke zo is er voor ieder 
bloemstuk wel een geschikte deur. De modules 
kunnen onderling gekoppeld worden en 
vervolgens aangesloten worden op een centrale 
betaalmodule. Op deze manier stelt u uw eigen 
Lockblox bloemenautomaat samen.

Bouw je eigen je eigen ZUPLY bloemenautomaat 

LockBlox Smart LockBlox Breeze

Ontdek onze modules:

Een unieke touch 

Click & Collect – bestellingen afhalen

Ontdek onze vakmaten:

Denk groot, start klein

LockBlox is standaard voorzien van een 15 of 22 inch 
touchscreen display met een zeer gebruiksvriendelijke Grafische 
User Interface (GUI). De opzet van GUI is om de verkoop zo snel 
en eenvoudig mogelijk te laten verlopen. Nadat de klant het 
vaknummer heeft ingevoerd verschijnt de prijs en een afbeelding 
van het gekozen product op het scherm en wordt het product 
automatisch toegevoegd aan de winkelwagen. Vervolgens kan 
de klant nog een product toevoegen of direct afrekenen door 
geld in te werpen of een PIN-transactie te starten. Na betaling 
zal de automaat op het scherm aangeven welke vakken er    
worden geopend. Met het vulmenu kan u eenvoudig vullen door   
alleen de lege vakken te openen, of liever allemaal, of per stuk. 
Alles is erop gemaakt om uw leven makkelijker te maken

Het Lockblox biedt de mogelijkheid om bestellingen af te halen. De klant 
krijgt een unieke code en kan met deze code zijn bestelling afhalen uit de 
locker. De bestelling staat dan in een door u geselecteerd vak en is niet 
beschikbaar voor de vrije verkoop. U kunt de klant dan laten betalen in uw 
webshop bij het plaatsen van de bestelling of u kan de klant laten betalen 
op de LockBlox bij het ophalen van de bestelling.

Vakverlichting

Voor een perfecte presentatie van uw product kan u kiezen voor LED-verlichting per vak. De vakverlichting is ingescha-
keld wanneer er een product in het vak ligt. Wanneer een product is uitgenomen zal de vakverlichting automatisch 
uitschakelen, zodat de klant wordt gefocust op de gevulde vakken. Wanneer u het vak vult, wordt de verlichting uiteraard 
weer ingeschakeld.

Vaashouders
Speciaal voor lange snijbloemen zijn er vaashouders beschikbaar voor 
de vakken. Het rechtse type houder (met oranje vaas) is geschikt voor 
alle posities, behalve het onderste vak, daar wordt het linkse type (met 
groene vaas) geplaatst. 

Anti-condens Luchtgordijn

Bij grote temperatuurverschillen tussen de buitentemperatuur en die 
in de LockBlox kan er condens op de locker deuren komen. Speciaal 
voor de Breeze is er een luchtgordijn beschikbaar die voor u de condens 
wegblaast.

vak
maten


