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Kundräknare: Analysera din försäljning

Gate Security erbjuder en kostnadseffektiv och skalbar kundräknare som är
lätt att installera.

Kopplad med vårt analysverktyg får du full insyn i kundflöde, trendanalys,
utvärdering av marknadsföringskampanjer och information för att förbättra
planering av personal.

Den samlade informationen kommer att hjälpa dig att öka omsättningen per
besökare.



I dagens konkurrensutsatta detaljhandel beror framgång på en grundlig
förståelse av existerande och potentiella kunder. Ständigt förändringsbara
kunder, minskad kundlojalitet och större komplexitet i organisationer kräver
ökad analys av kundbeteende.

Med vår kundräknarlösning får du svar på bl.a.:

• Vilken effekt har reklamkampanjer och annonsering? Ger det fler
kundbesök?

• Hur många av butikens besökare handlar?
• Vilka tider kommer kunderna?
• Hur ska man optimera personaltimmarna?
• Hur ser statistiken ut jämfört med förra dagen/veckan/året?
• Hur ser statistiken ut mellan olika butiker?

Kundräknare - kamera

Vår kamerakundräknare installeras och integreras enkelt i ett existerande
LAN.

• Dubbelriktad kundräknare
• Skalbar och enkel att installera
• Monteras i taket
• Hög noggrannhet
• Kopplas med molnbaserat analysverktyg
• Skapar kundräknarrapporter

Kundräknare - analysverktyg

Ger en snabb och enkel inblick i kundräknarstatistik för en butik eller grupper
av butiker.

• Rapporter med statistikgrafer kan skicka till olika mottagare för
vidare analys.

• Butiker kan grupperas vilket gör en jämförelse mellan butiker
enkel och komplett.



• Alla butiker visas på en karta, vilket ger dig en total överblick av
dina butiker.

• Översiktsbild av butiker med aktiva problem komplett med orsak
och lösning till problemet. Detta ger dig full kontroll över
problemhanteringen.

• Analysverktyget är molnbaserad - tillgänglig i webbläsare och
applikationer för iPhone och iPad.

Tillgänglig i mobil och webb

Analysverktyget är webbaserat, vilket gör att den är tillgänglig när som helst
och var som helst.

Applikationer för iPad och iPhone finns även tillgängliga att ladda ner.

Gate Security säljer och installerar varularm, larmbågar, varuskydd,
stöldskydd, butikslarm, punktlarm, passersystem, kameraövervakning,
porttelefoni, övervakningssystem och säkerhetsskåp i Sverige, Norge,
Danmark och Finland.
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