Számolja meg látogatóit,
Elemezze cége adatait,
Ismerje meg lehetőségeit!
A Crosscan betekintést és eszközöket kínál Önnek, amelyekkel
megismerheti vevői vásárlási szokásait, valamint elemezheti
értékesítési adatait.
A Crosscan 3D személyszámláló szenzorok 98% fölötti pontossággal gyűjtik az
Ön üzletébeSensors
érkező látogatók
számát.
a
Counting
collect data
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theadatokat
numbervalósidőben
of visitors töltjük
to yourfelbusiness.
Crosscan Connect platformra.

Crosscan Connect platform - adatfeldolgozó felület
Használja ki cége pontenciálját: a Crosscan Connect egy koordinált rendszer
nagy adatmennyiségek feldolgozására, elemzésére. Összefüggésben más
forrásokból származó kiegészítő - pl. időjárási, vagy POS-terminál - adatokkal,
megállapítható a látogatók száma, valamint kulcsmutatók, melyek megalapozzák
az adatok elemzését és becsléseket, előrejelzéseket. Ezek eredményeképpen
közvetlenül alkalmazható intézkedési, eredményjavító javaslatok vezethetők le.

A Crosscan Connect sokféle interfészt kínál, melyek kompatibilisek
az ismert POS-terminál és személyi állomány tervező rendszerekkel.
Szoftverfejlesztésünk biztosítja, hogy az Ön értékeléshez szükséges
további adatai importálhatók legyenek a rendszerbe.
Az adatok megjeleníthetőek valósidőben számítógépen, tableten vagy
az okostelefon alkalmazás segítségével, mindig rendelkezésre állnak.

Így működik a
Crosscan Connect App
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A kiskereskedelem
felkészítése a digitális korra
Több, mint 15 év szakmai tapasztalattal és innovatív
megoldásaival a Crosscan erős partner a digitális
átalakításban:
+ Szakértő a kiskereskedelemben
+ Nagyfokú rugalmasság a Megrendelői igények kielégítésére
+ Vezető a technológiai innovációban
+ Világszerte működik
+ A cég teljeskörű szolgáltatást nyújt, szoftver megoldásokkal,
projekt-menedzsmenttel és support szolgáltatásokkal

A portfóliónk
+ Retail analytics látogató számok szkennelése és adatok elemzése
+ Biztonságtechnika az üzletekben - Video megfigyelés, EAS
+ RFID (Radio-frequency identification) áruvédelem
+ ESL (Electronic shelf labeling) elektronikus árucimkék

További információk találhatók
itt: crosscan.com/en

CONTACT

Az Ön partnere Magyarországon:
DSP-Security Hungaria Kft.
salesdirector (@) dspsecurity.hu

Referenciák:

Crosscan GmbH | Ruhrstrasse 46-48 | 58452 Witten | Germany | t +49 2302 16929-0 | f +49 2302 16929-99 | hello@crosscan.com
Magyarországi értékesítés és szervíz: DSP-Security Kft. / www.dspsecurity.hu / service@dspsecurity.hu
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Hogyan lesznek vevők a látogatókból?

Retail Analytics

Látogatók számának pontos nyílvántartása és felhasználása
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A kisker eladások elemzése a
Crosscan Connect Platformmal
+ Big Data

+ Store analytics

+ Customer analytics

Avatkozzon be gyorsan és megfelelően,
legyen ura a helyzetnek:
Valósidejű üzleti felmérési adatok
segítségével egy felületen. Növelje a
konverziós rátát és csökkentse
költségeit.

Optimalizálja üzleteit: tudjon többet a
boltokról a látogatói analitika és a
vásárlói szokások széles körű felmérése
segítségével. Vezesse össze üzletének
szkennelési adatait cége más
rendszerekből származó adataival.
Nyerjen átfogó betekintést üzletei
adataiba és növelje értékesítési sikereit.

Használja ki az adatai elemzésével
megismert összefüggéseket, hogy
jobban megértse a vevőit: nyújtson
látogatóinak egyéni igényeikre
szabott vásárlási élményt, nyerje meg
a látogatókat, hogy vásárlói legyenek!

+ Használja ki a lehetőségeket
Szkennelje a látogatókat,
értékelje a számokat
KPI (Key Performance
Indicator) kulcsmutatók analizálja és használja őket
Az időjárás mint befolyásoló
tényező - javítsa a felkészülést
és az árukínálatot
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Ütemezze a dolgozókat a
tényleges szükséglet szerint:
használja a látogatószám, az
időjárás, stb. adatait
Analizálja értékesítését integrálja eladási számait a
PoS rendszerekből
Alakítson ki összehasonlító
eljárást üzletei számára ismerje fel a lehetőségeit

Analizálja termékei
sikerességét - szólítsa meg
célzottan vevőit
Minden elemzés, report és integrált adat
egyedi kialakítású céges felületen
jeleníthető meg.
További opciók itt:
crosscan.com
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Átfogó cégadatok és analitikák
áttekinthető összesítő reportokban
+ További lehetőségek az Ön számára

Crosscan Connect platformunk egy webalapú adatfeldolgozó rendszer, mely
összegyűjti és elemzi az Ön adatait,
áttekinthető reportokban megjelenítve.
Láthatóvá tehetők az egész cégre kiterjedő
korrelációk, mint egyes üzletek
összevetése, településenkénti
összehasonlítások, vagy marketing akciók
hatékonysági vizsgálatai.

• Növelje eladásait, az eladók számát
adaptálja a látogatók számához.
• Határozza meg egy üzlet helyének
potenciálját, hozza meg a
szükséges és fontos döntéseket
megalapozott adatokra
támaszkodva.

• Mérje marketing akcióinak
eredményét a látogatók száma és
az értékesítési adatok alapján,
optimalizálja költségkerete
kihasználását.

Eladók létszámterve az igényhez igazítva
Eladók
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A legkorszerűbb 3D személy-számláló
szenzor technológia mérési pontossága
meghaladja a 98%-ot
Nem számoljuk az árnyékokat: a szkennelési
feltételek pontos beállításával (pl. bevásárló
kocsik és kisgyermekek kihagyása)
Gyors és gazdaságos távoli beállítások
és jóváhagyás-validálás
Nincs szükség külön hardverre a Crosscan
Connect platformon hozzáférhető adatok
feldolgozásához, a kiegészítő vevő adatokkal
együtt végzett további analíziséhez

Nem sérülnek adatvédelmi szabályok, mivel
nem készül videofelvétel
Alacsonyabb energiafogyasztás

A Crosscan Connect platform lehetővé teszi
a mért adatok tárolását, összahasonlítását és
kiértékelését
Az SRM Pad szervező applikáció
lehetővé teszi a könnyű és gyors távoli
kezelést és a teljeskörű adat felügyeletet.
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