STORESUPPORT TJÄNSTEUTBUD

Digitalt kundräkningssystem
– För butiker
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Tillsammans med vår samarbetspartner Store Display
erbjuder Storesupport ett digitalt kundräkningssystem
som uppfyller Folkhälsomyndighetens riktlinjer mot
trängsel. Kunderna som vistas i butiken räknas av i realtid
via 3D-kameror fästa i entré och utgång vars antal jämförs
mot det förinställda maxantalet.
På bildskärm i entrén blir kunderna hälsade välkomna
alternativt ombedda att vänta tills maxantalet underskrides
igen. Informationen går även att koppla på mot hemsida,
samt påkopplat ”larm” till mobiltelefon och mail efter era
önskemål för att kunna förbereda åtgärder när maxantal
närmar sig.

Vad ingår?
Utöver kundräkningen i realtid får du via kundräknaren
tillgång till statistik kring ditt kundflöde presenterat i
siffror och grafer. Systemet kan efter hand byggas ut till
en totalanalys med heatmap- och demografianalys samt
köoptimeringssystem.
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Pris och installation
Kundavräkning – Automatisk kundavräkning i realtid
Statistik – Statistik kring butikens kundflöde
Eget budskap – Skräddarsy budskap och logga till skärm
Larm – Koppla på varningssystem till önskade mottagare

Tjänsten levereras under Covid-19 som hyra under 6 månader för
2 990 kr/mån. Detta inkluderar kamera, mjukvara och support. För
en normalbutik räcker en kamera, behövs det fler så utgår rabatt på
kamera 2 osv.
Store Display levererar kundräknaren, Storesupport installerar och
kan vid behov samtidigt göra andra anpassningar i butiken. Pris för
installation och eventuell resekostnad tillkommer. Har ni i butiken ej
tillgång till Smartscreen kan även detta offereras. Leveranstid cirka
10 dagar.
Intresserad?
Niklas Örevik, projektledare
073-351 97 01, niklas.orevik@storesupport.se

Om Storesupport
Storesupport erbjuder tjänster som utvecklar
och gör detaljhandeln i Sverige effektiv och
lönsam. Koncernen startades år 2000, omsätter
400 MSEK och har 1 500 medarbetare.
Huvudkontoret är i Solna, Stockholm.

Kontakt
Stockholm 08-44 80 700
Göteborg 031-743 82 90
Malmö 040-671 41 90
info@storesupport.se
www.storesupport.se

