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RFID-kompatibla larmbågar med
kundräknare

Gate Security levererar och installerar Sensormatic Synergy, ett
larmbågesystem som är modulärt och skalbart.

I systemet kan olika tekniker och funktioner användas:

• RFID-teknik - För realtidsinventering
• IR-sensorer - Skickar data från kundräknare
• Butiksanalysverktyg - Hantering och rapport av butiksdata



• Kameraövervakning - Visuell kontroll vid larm
• Reklampelare - annonsering på larmbågarna

Varularmssystemet Sensormatic Synergy

Sensormatic Synergy utnyttjar kraften i:

• Larmbågar med AM-teknik - Ett effektivt stöldskydd med
förebyggande syfte

• RFID-teknik - För realtidsinventering av produkter
• Data från IR-sensorer -  Skickar data från kundräknare till verktyg

för butiksanalys
• IP-kameraövervakning - Visuell överblick i händelse av

larmaktivitet

Sammanslaget ger varularmet/larmbågarna, kundräkningen,
kameraövervakningen och produktinventeringen dig en möjlighet att skapa
en modern säkerhetslösning med en smidig kundupplevelse och effektiv
produktvisning.

Sensormatic Synergy - Video

Se YouTube-videon här

https://www.youtube.com/watch?v=aTj6zwnEg8s?list=PLY37HsNMrJS8q5j4Eg4KPYs41xG835eCQ


Kompatibel med RFID-teknik

Med Sensormatic Synergy kan du kostnadseffektivt uppgradera
stöldskyddssystemet med RFID-funktionalitet.

Sensormatic Synergy använder beprövad AM- och RFID-teknik för bl.a.
realtidsinventering, vilket förbättrar värdet i ditt varularmssystem.

Butiksanalys med TrueVUE

I Sensormatic Synergy finns TrueVUE, en plattform för butiksanalys som
samlar in data från kundräkning och lagerhantering från butiken, vilket gör
att du får full kontroll på hur butiken presterar.

Med direkt åtkomst till realtidsdata ges möjligheten att fatta bättre beslut,
där man kan skapa personlig kontakt med kunder för att leverera den service
de förväntar sig och förtjänar.

TrueVUE är även tillgänglig i surfplattor och smartphone via mobila
applikationer.

Modulär och skalbar

Sensormatic Synergy är ett skalbart och modulärt larmbågesystem, vilket gör
att din investering optimeras och du ges möjlighet att på ett smidigt lägga
till fler funktioner samtidigt som ditt företag växer.

Att koppla ihop ett system av kundräknare, integrerad kameraövervakning
och stölddetektion bidrar till att förbättra din butiksdrift, samtidigt som du
förhindrar stöld i butiken.

Elegant och modern
Larmbågarna från Sensormatic finns i en mängd olika utseenden med elegant
design för att möta dina behov.



Den moderna designen på larmbågarna passar bra in din butiksmiljö, vilket
får kunderna att känna förtroende till ditt varumärke.

Reklampelare som tillbehör

Med tillbehörssatser för larmbågarna kan du skapa reklampelare för att locka
kunder till din butik.

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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