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NOSTA TEHOKKUUTTA.
Tehokkuus on ratkaisevaa. Se on mikä tekee sinun myymälästä kannattavan. Täten, sinun myymälän
hävikinhallinta ratkaisun tulee myös olla tehokas. Haluat jatkuvasti pienentää hävikkiäsi, tietää mitä
myymälässäsi tapahtuu ja käyttää hyödyksesi turvallisuus ratkaisut mitä sinulla on käytössäsi.
Kun asiakkaasi tulevat ostamaan elintarvikkeita myymälääsi, pitäisi heidän saada nauttia avoimesta
esillepanosta, ilman että turvallisuus ratkaisut rasittaa heitä. Tässä kohtaa !Sense astuu kuvaan.
!Sense antaa myymäläpäällikölle uudet työkalut tehokkaaseen hävikinhallintaan, ymmärrystä
järjestelmän toimivuudesta ja lisää tehokkuutta myymälään.
Tämä, yhdistettynä markkinoiden vakaimman ja vähiten virtaa kuluttavan järjestelmän kanssa,
tekee !Sense:stä maailman edistyneimmäksi EAS järjestelmän Super- ja Hypermarketeihin.

!Sense tarkoittaa:


Alan parhaat EAS/tuotesuojaus antennit



Korkealaatuinen ja toimintavarma deaktivointi laitteisto mikä nopeuttaa kassan toimintaa.



100% testatut tarra- ja kovahälyttimet, mitkä vähentävät hävikkiä.




Aktiivinen kojelauta myymälässä, millä voi ohjata kriittisiä toimintoja ja seurata järjestelmän toimivuutta.
Etähuolto palvelu varmistaa nopean palvelun ja alentaa huoltokuluja.

!Sense antennit:
seuraavan sukupolven tuotesuoja
!Sense antennit ovat kestäviä, suorituskykyisiä EAS antenneja jotka ovat suunniteltu
erityisesti Super- ja Hypermarketin ankaraan ympäristöön. Antennit ovat varustettu
älykkäällä elektroniikalla joka tarjoaa erinomaisen tarrahälyttimien havaitsemisen ja
yksityiskohtaisen käsityksen myymälän toiminnasta.



Hyvä tarrahälyttimien havaitseminen OID-teknologian ansiosta



Aktiivinen kojelauta myymälässä



Yksittäinen johto antennien välissä, helppo ja nopea asennus



Integroitu, valinnainen asiakaslaskenta



Mainos julisteet edistävät brändiä tai tuotteiden myyntiä
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Lisämyyntiä mainosten avulla
!Sense antenneissa on integroituna mainosjuliste tasku, niin että voit yhdistää varkaudeneston ja
markkinoinnin, tilassa missä on paljon liikennettä. Voit käyttää hyväksi mainostilaa itse tai ehkä
myydä tila sinun toimittajille. Saat paljon enemmän hyötyä antenneistasi kun aikaisemmin.

Valitse oikeat tarra- ja kovahälyttimet
Mitkä tahansa EAS antennit toimii parhaiten hyvälaatuisten tarra- ja kovahälyttimien kanssa. Siksi
Nedapilla on tarkka laadunvalvonta ja 100 % tarrahälyttimistä testataan. !Sense on suunniteltu
niin että voit suojata tehokkaasi tuotteita, päivittäistavarasta – käyttötavaraan, niihin sopivilla
tarra- ja kovahälyttimillä.
Kun olet valmis, voimme Nedapilla myös antaa neuvoa miten lähdesuojaus voidaan toteuttaa
toimitusketjussa. Tämä tehostaa myymälän toimintaa kun kaikki tuotteet mitkä toimitetaan
myymälään ovat valmiiksi suojattu. Anna meidän tietää jos sinulla on erikoisvaatimuksia; me
toimitamme räätälöityjä hälyttimiä, muotoiltu ja tuotettu sinun määrityksien mukaisesti.


Tarrahälyttimet

• Suojakotelot / Saferit



Kosteussuojatut tarrahälyttimet

• CD tarrahälyttimet



Pullojen hälyttimet

• Kovahälyttimet



Maskaran hälyttimet

Älykäs deaktivointi &
yleisirrottaja
Nedapin deaktivointi on parhaiten tunnettu sen erinomaisen suorituskyvyn sekä pienen
virrankulutuksen ansiosta. Nedapin älykäs deaktivointi ehkäisee vääriä hälytyksiä koska se tarjoaa
ylivoimaisen hälyttimien havaitsemisen, on helppokäyttöinen ja voidaan saumattomasti integroida
kassalinjan toimintoihin. Meidän yleisirrottajalla saat auki ja irrotettu suurimman osan hälyttimistä
mitkä ovat markkinoilla, tämä nopeuttaa kassalinjan toimintoja.



Nedapin deaktivointi reagoi ainoastaan kun se havaitsee hälyttimen ja deaktivoi
sen, tämä vähentää virrankulutusta ja tehostaa suorituskykyä



Deaktivoi jopa 30cm etäisyydeltä, parantaa kassalinjan prosessia



Erilaisia integraatio mahdollisuuksia:





Takahihnan alla



Skanneri



Itsepalvelu kassa

Reaaliaikainen seuranta deaktivointien määristä

Kojelauta myymälässä
!Sense:en kuuluu 24/7 aktiivinen kojelauta, järjestelmän suorituksen optimaaliseen seurantaan. Alusta analysoi
kaiken mitä tapahtuu !Sense verkossa ja tekee seurannan, johtamisen ja EAS järjestelmän ylläpidon helpoksi.


Reaaliaikaista statistiikkaa järjestelmän toiminnasta, asiakasvirroista ja hälytyksistä.



Intuitiivinen käyttöjärjestelmän alusta



Mahdollistaa antennien väliaikaisen mykistämisen, avainhenkilöille.

Konsernille analytiikka työkalu
Selvittäminen mikä monesta myymälästä tarvitsee oikaisevia toimenpiteitä on aikaa vievää ja
vaikeaa. Helpottaaksemme vähittäisliikkeitä Nedap on kehittänyt “Retail Analytics”
(Vähittäiskaupan analytiikka), mikä antaa nopeasti käsityksen myymälän henkilökunnan
käyttäytymisestä, asiakkaista ja järjestelmistä, kaikista myymälöistä mitkä ovat yhdistetty. Tällä
työkalulla kaikki tärkeä tieto on saatavilla 24/7 miltä tahansa selaimelta tai laitteelta. Tämä
mahdollistaa eri myymälöiden etähallinnon, mikä vähentää turvallisuus riskiä ja maksimoi
suorituskykyä.


Reaaliaikaista analytiikkaa, raportointia ja kojelauta hävikinhallintaa sekä myymälän suorituskyvyn seurantaa



Vertaa ja benchmarkkaa kaikki ketjun myymälät



Saatavilla selainpohjaisena, iOS- ja Androidi-laitteille.

Toiminnan hallinta
Saat enemmän hyötyä EAS järjestelmästä yhdistämällä !Sense suoraan
valvontakameroihin, mobiililaitteisiin tai hakulaitteisiin. Hälytyksen sattuessa sinun
henkilökunta saa heti reaaliaikaisesti ilmoituksen, jonka avulla vartijat voivat heti olla
oikeassa paikassa, nopeasti.


Vastaanota reaaliaikaiset ilmoitukset mobiili- ja hakulaitteisiin



Käytä ja säilytä videomateriaalia EAS hälytyksistä

Etähuolto palvelu
Yli 12 vuotta, Nedap on toimittanut järjestelmiä etähuolto palvelulla asiakkailleen. Siitä
lähtien yli 30 000 myymälää on asennettu tämä ominaisuus ja siitä on hyötyä pä ivittäin.
Online järjestelmiä voi valvoa ja huoltaa etänä – mistä päin maailmaa tahansa – varmistaen
järjestelmän toimivuus. Aika ja vaiva saada huolto paikan päälle vähenee dramaattisesti, yli
80% huoltopyynnöistä pystymme hoitamaan etänä. Koska sinun ei todennäköisesti tarvitse
saada huoltoa paikan päälle, säästät aikaa ja rahaa, ongelmat on yleensä selvitetty par in
tunnin sisältä ilmoituksesta. Ilman turhia matkakuluja.

Maailmanlaajuinen tuki
Nedap Retaililla on laaja verkosto partnereita jotka ovat läsnä jokaisessa vähittäiskaupan markkinoilla.
Yhdistämme voimamme paikallisen sekä maailmanlaajuisen tuen kanssa. Koska kaikki Nedapin
partnerit ovat sertifioituja partnereita ja jatkuvan koulutuksen alaisia voimme taata korekan laadun,
kaikissa maissa missä toimimme.

Nedap Retail offices & certified partners

Asiantuntemusta myymälä
teknologiasta
Nedap varmistaa että sinun vakio asiakkaat voivat tehdä päivittäiset ostoksensa
“huomaamatta” tuotesuojaus järejstelmän. Yli 30 vuoden ajan, Nedapin EAS
järjestelmät ovat tulleet tunnetuksi laadun ja toimintavarmuuden vuoksi. Me
ymmärrämme miten tärkeää on että järjestelmät ovat asiakasystävällisiä, vakaan
toiminnan alaisia, helppokäyttöisiä ja 100% luotettavia.
Olemme mielellään avuksi – Autamme vähittäiskauppaa varaston optimoimisessa RFIDjärjestelmän avulla, pienennetään virrankulutusta ja maksimoidaan myymälän
turvallisuus taso. Ota yhteyttä niin kerromme miten voimme auttaa sinua.
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