Shop Protect™RFID til Detail

ShopProtect RFID sikrer dig
• 100% styr på lageret
• Mindre svind
• Ingen status differencer

Shop Protect™RFID til Detail
Ved hjælp af ShopProtect™ og RFID labels på butikkens varer, kan alle
historiske data fra vareindlevering til salg følges og dokumenteres online
via web. Væk med statusdifferencer og detektivarbejde.
ShopProtect™ RFID er udviklet med det formål, at tilbyde detailbutikker et nemt og hurtigt system, som effektivt sikrer butikken mod svind.
Samtidig minimeres omkostninger til status. Brugerne sørger for at
lageret dagligt er 100 % opdateret. Ved hjælp af RFID kan op til 7000
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unikke varer optælles på 20 minutter.

• 100% opdateret lager

ShopProtect™ RFID kan kombineres med butikkens nuværende POS-,

• Dokumenteret og

alarm- og videosystem for optimal sikkerhed, og sikrer herved investeringen.

reduceret svind

• Færre omkostninger til

ShopProtect™ RFID er nemt at installere og administrere. Systemets
enkle brugergrænseflade giver et struktureret overblik over udgange og
tilsluttede enheder. ShopProtect™ er nemt og intuitivt at bruge i hverda-

status

• Ingen tid bundet op i
differencer

gen, selv for skiftende brugere og nyt personale.
ShopProtect™ RFID er designet for små og store installationer. Systemet
er fleksibelt og kan nemt skaleres, så fremtidige krav og ønsker opnås.
Erfaringer med ShopProtect™ RFID viser at interne processer bliver mere
effektive og butikkens ressourcer udnyttes bedre, herved øges
indtjeningen.

• Færre afskrivninger
på lager
• Mindre ”out of stock”
• Mere tid til kunder
• Fuld dokumentation
ved tyveri

Med ShopProtect™ RFID kan butikkens ansatte
koncentrere sig om kunderne. Vi garanterer
en hurtig tilbagebetaling af investeringen,
gennem stærkt reduceret svind og færre
omkostninger til status.

• Større effektivitet
• Øget indtjening
• Forbedret arbejdsklima

Funktioner Basis (standard )
• Vareregistrering med RFID
• Vareforsendelse med RFID
• Daglig statusoptælling med RFID
• Finde vare med RFID
• Historik på alle varebevægelser via Web
• Overblik over differencer via Web
• Overblik over udgangstal via Web
• Alarm via RFID
• Integration med POS system

Professionel ( option )

• Integration mod

eksisterende alarmsystem

• Integration med

eksisterende videosystem

• IP Video overvågning

Shop Protect™
RFID step by step
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Mærkning af varer med
RFID labels, til unik
enhedshåndtering

RFID gates registrerer
automatisk varebevægelser
på udvalgte steder, typisk
ved ind- og udgange

RFID sikrer hurtig og nem
indskanning af varer i
POS system
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Håndterminaler med RFID
registrerer bevægelser,
position og status

RFID bevægelser dokumenteres på enheds
niveau via video

Alarmsystem kan med
RFID se hvilke unikke
varer der bliver stjålet

Enheds
niveau

Med ShopProtect™ RFID bliver alle varer
unikke. I andre systemer anvendes samme
EAN kode til at identificere flere varer af
samme type. Dette betyder at systemet
ikke kan se forskel på de individuelle varer.
Ved at anvende RFID tilføres et unikt
serienummer. Herved sikres det at en
vare ikke glemmes eller bliver optalt dobbelt. RFID giver yderligere mulighed for at
følge den enkelte vare gennem butikken
fra modtagelse, til den er solgt eller forsvinder på uærlig vis.

Hvad er RFID
RFID kan på mange måder sammenlignes med en mere
avanceret form for stregkode.
I stedet for en stregkode anvendes en tag og radioteknologi.
En tag er en lille antenne (folie), hvorpå der er monteret en
chip (den røde prik):

Med en RFID håndterminal kan denne tag aflæses, blot ved at pege hen
i nærheden af et givent produkt.

Mission

Vores mission er at tilføre
vore kunder værdi ved at
være den førende leverandør af praktiske og
effektive RFID-løsninger.
Herved sikres en hurtig
og nem implementering og idriftsættelse hos
kunderne.

2Trace A/S
2Trace A/S er en førende leverandør af RFID løsninger. Vi udvikler, implementerer og vedligeholder løsninger baseret på RFID og stregkoder til danske virksomheder. Vi har kompetencer
og mange års erfaring omkring integration mod gængse økonomisystemer. Vi tilbyder alle
vigtige systemkomponenter og kompetencer, som indgår i en totalløsning.
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