Varesikring

Varesikring
Har du mange varer som du gjerne skulle ha vist fram for å øke salget, samtidig som du
er bekymret for svinn?
Som butikkansvarlig vet du
at det alltid er en avveining
mellom lett tilgjengelige varer
med høy verdi, hvor salget er
avhengig av at kundene både
får sett på og fysisk håndtert
produktene.
Kan tilpasses alle behov
Stanley Security leverer mange typer
varesikringessystemer som tilpasses ditt
behov. For småelektronikk som f.eks
mp3-spillere og mobiltelefoner, har vi
løsninger som gjør at kundene dine kan
teste varene uten assistanse fra betjeningen (touch & try). Batteriene i disse
produktene kan også lades via sikringssystemet. Dermed er utstillingsmodellene hele
tiden operative og du kan ha flere modeller
tilgjengelig for kundene til enhver tid. For
varesikring ved butikkens utganger har vi
løsninger som muliggjør en stor grad av

selvfinansiering gjennom salg av reklameplass på sensorene. Ettersom alle har
spesielle behov, bruker vi nøye tilpasset
sikring for alle våre kunder.
Sikrer inntjening
Sikringen dokumenteres i en egen manual
og våre konsulenter følger opp gjennom en
analyse av svinn, tiltak og nytte. Gjennom å
analysere hvilke varer som er mest utsatt,
kostnader og tidsforbruk, endres og
forbedres varesikringen kontinuerlig for å
oppnå best mulig Return on Investment
(RIO).
Feil kan løses via fjernservice
Løsningene våre gir også mulighet for
automatisk melding av feil til Stanley
Security over en nettforbindelse. Eksempler
på feil som kan løses ved fjernservice er;
etiketter/brikker er plassert for nært
antenner, elektronisk utstyr er plassert for
nær antennen, innstillingsfeil, synkroniserings- og brukerfeil. Vi har som mål at mer

enn 50 prosent av feilene kan løses via
fjernservice. Det gir bedre oppetid,
forbedret funksjonalitet og sparte serviceog reisekostnader. Vi benytter flere kjente
teknologileverandører i våre løsninger,
deriblant Cross Point RF & AM varesikring,
WG AM varesikring, Duonell Sikret utstilling
og Safere.

I KORTE TREKK
¡ Individuelt tilpasset kundens behov
• Touch & Try for småelektronikk
• Mulighet for selvfinansiering gjennom
salg av reklameplass på sensorene
• Kjente teknologileverandører som f.eks
Cross Point RF & AM varesikring, WG AM
varesikring, Duonell Sikret utstilling og
Safere
• Produktspekteret er under kontinuerlig
evaluering
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