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Nytt intelligent system för butiksanalys!

Mät hur butiken presterar genom Cross Point Analytics nya webbaserade
analyssystem. Butiksanalysen ger en konkret och effektiv överblick över hur
butiken presterar. Systemet passar utmärkt till enskilda butiker eller kedjor
inom retail. Systemet är kompatibelt med framtidens varularm från Gate
Security.
Analysera hur din butik presterar
Centralisering av Point Of Sales och besöksräknare möjliggör en ordentlig
butiksanalys av hur den presterar på ett användarvänligt sätt.

Anpassa din översiktsvy genom att konfigurera olika grafer för snabb och
enkel inblick i besöksstatistik du får via dina larmbågar för en butik eller



grupper av butiker.

Rapporter med statistikgrafer kan sedan skicka till olika mottagare eller till
huvudkontoret för vidare analys.

Butiker kan grupperas i standard, personliga och smarta grupper vilket gör en
jämförelse mellan butiker enkel och komplett.

Dina anslutna butiker
Alla dina anslutna butiker visas på en karta, vilket ger dig en total överblick
av den fysiska positionen av dina butiker.

Den nuvarande anslutningsstatusen och eventuella problem visas av färgen
på indikatorn som representerar butiken. Om man klickar på indikatorn, får
man en översiktsbild av den valda butiken och dess installerade larmbågar
med aktiva problem komplett med orsaken till problemet, samt lösningen på
problemet.

Cross Point Analytics ger dig full kontroll över problemhanteringen.

Tillgänglig överallt
Cross Point Analytics är webb-baserad vilket gör att den är tillgänglig när
som helst och var som helst.

Applikationer för iPad och iPhone finns även tillgänglig för den som är på
resande fot.

Demo av Cross Point Analytics
Klicka på länken för gratis
demo: https://analytics.crosspoint.nl/Account/Demo

Intresserad?
Kontakta info@gatesecurity.se för mer information. 

https://analytics.crosspoint.nl/Account/Demo
mailto:info@gatesecurity.se


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