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wanzl connect®
digitalizáció a kereskedelemben
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A holnap kereskedelme ma kezdődik
Mi teszi a jó kiskereskedőt nagyon jó kiskereskedővé?
Az, hogy ismeri vevőit , azok kívánságait, és ezeknek
megfelelően alakítja ki üzletének összes folyamatát.
Annak érdekében, hogy a jövőben ez még egyszerűbb legyen, a Wanzl kifejlesztette a wanzl connectet, egy olyan
szoftveralapú megoldást, mellyel az áruház minden folyamata vezérelhető. Ezáltal a folyamatok optimalizálhatók,
és a személyzetet ott lehet alkalmazni, ahol szükség van
rá – a vevő mellett.

Store Management

Inventory Monitoring
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Inventory Monitoring
A bevásárlókocsi és az okostelefon közötti kapcsolatnak
köszönhetően vevőkre jellemző speciális információk
nyerhetők, és a vásárlási kedv fokozására személyre
szabott kuponok is aktiválhatók. Mérhető bizonyos
árucsoportok előtti tartózkodás időtartama, és a
kasszarendszerekből kapott adatokkal való összehasonlítás megmutatja, mennyire érdekes is valójában egy adott
árucikk. További előnyként említhető, hogy az RFIDTag-ek segítségével a kocsitárolók aktuális állománya is
ellenőrizhető, a feltöltési igények időben kezelhetők.

A vevők állandó áruházi kísérői, a bevásárlókocsi és
kosarak RFID-tag-gel vannak ellátva és nemcsak árut,
hanem fontos információkat is szállítanak a kereskedőnek
az áruházon belüli helyzetükről és a vevők vásárlási szokásairól: az átlagos bevásárlási időről, bizonyos polcok előtti
tartózkodási időtartamról, karbantartási igényről és még
sok minden másról.
Ugyanakkor a használói adatok generálása mellett az árulopást vagy magának a kocsinak az ellopását is meg lehet
akadályozni.
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Trolley Return

Wanzl connectet használva a jövőben le lehet mondani a
betéti zárrendszerről is, mert a bevásárlókocsi visszavitelét
kuponrendszer ösztönzi, mely rendszeren belül különböző
jutalmazási modellek képzelhetők el: adomány egy jó
célra, kupon nyomtatása a következő bevásárláshoz vagy
részvétel egy nyereményjátékban. A fenti ösztönzők attól a
ponttól aktiválhatók, hogy az RFID- olvasó érzékeli a kocsi
visszakerülését a gyűjtőállomásra.
Automata
kuponok
nyomtatására
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Store Management & Analytics

Store Managerrel az áruház minden adata egy platformon
gyűjthető. Ez a platform a holnap üzletvezetőjének szoftveralapú
információs, kommunikációs és vezérlőközpontja. Az áruházban több olyan berendezés is található, melyek folyamatosan
adatokat generálnak. Ilyenek a Wanzl termékek tekintetében
a bevásárlókocsi vagy elektromos bejárati rendszer, vagy az
olyan független eszközök és rendszerek, mint pl. a világítás, a
hűtőberendezések vagy üvegvisszaváltó gépek.
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wanzl connect®
A wanzl connect szoftveralapú moduljai együttesen
vagy akár modulonként is elérhetők az üzlet folyamatainak
menedzselésére, irányítására és elemzésére.

wanzl connect
Product

Prod. no.

Inventory Monitoring

98.77071.00-0010

Trolley Management

98.77071.00-0011

Secures sales and revenue. Proactive management results in constant shopping trolley availability. Supplies data relating to the routes, positions, time and number of
shopping trolleys in use in and outside the store.
Trolley Return

98.77071.00-0012

Greater customer comfort and retention. Coinless return system for shopping trolleys. Shopping trolley return is managed via a bonus system which can take the form
of various reward models.
Antitheft Goods

98.77071.00-0013

Reduces retail shrinkage due to shoplifting. Suspicious behaviour in the checkout area is identified and reported immediately.
Antitheft Basket

98.77071.00-0014

Stops theft of hand baskets. An alarm is triggered if shoppers exit certain areas of the store with hand baskets.
Basket Management

98.77071.00-0015

Secures sales and revenue. Proactive management results in constant shopping basket availability. Supplies information on where, when and how many hand baskets
are in use in the store. Not yet available.
Store Management

98.77071.00-0020

LAN Monitoring

98.77071.00-0021

A better overview. Constant monitoring of connected equipment in store, such as freezers and reverse vending machines, provides a quick overview of equipment
status and allows targeted action to be taken in the event of a breakdown.
LAN Control

98.77071.00-0022

More control and comfort. Controls a variety of devices in store from physical access systems, to roller doors, lighting systems, music and Checkout Manager.
Analytics

98.77071.00-0030

Customer Flow

98.77071.00-0031

Reliable data on footfall for marketing campaigns and optimal personnel allocation. Generates key information on footfall, such as absolute customer numbers and
average numbers, comparison of visitor numbers, visitors according to time of day, average time spent in-store, etc.
Store Status

98.77071.00-0032

Easy benchmarking. Comparison and measurement of key indicators across different locations and branches.
Service

98.77071.00-0033

Optional material inventory. Issues maintenance recommendations for inventory used in-store, such as shopping trolleys, which helps prevent breakdowns
and expensive repairs through proactive maintenance.
Recommendation

98.77071.00-0034

Better supported. Recommendations, e.g. for optimal checkout staffing, help reduce queuing times and ensure that staff are only allocated when they
are actually needed.
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MAGYARORSZÁG
Wanzl Magyarország Kft.
Kunigunda utca 58.
1037 Budapest

Phone

+36 1 3867 3793

info@wanzl.hu
www.wanzl.com
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A mértek mm-ben értendők, a méretek közelítő értékek.
A színek RAL-hoz hasonlóak, a konstrukciós változtatások joga fenntartva.
Az ábrák különleges felszerelést tartalmazhatnak.
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A Wanzl a világban
Fő székhely
Leányvállalatok
Képviseletek

