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Väggmonterad larmbåge med integrerad
kundräknare

Den nya lättviktade larmbågen Cross Point Stylus AM30 är en tunn, men
robust larmbåge som kan monteras direkt på en dörrkarm, vägg eller till och
med ett fönster. 

Larmbågen har integrerade kundräknare som rapporterar både inkommande
och utgående besökare i butiken. 



Informationen med kundräkning, larmhantering och annan butiksdata kan
sedan vidare analyseras med hjälp av Cross Point Analytics.

Larmbågen Cross Point Stylus AM30

Eftersom larmbågen Cross Point Stylus AM30 monteras direkt på väggen, så
tar den upp minimalt med värdefull butiksyta, vilket i sin tur ökar utrymmet
för att presentera butiksprodukterna. Detta gör att larmbågen är mycket
lämpad för både stora och små butiker.

Dubbelriktade sensorer för kundräkning är integrerade i larmbågarna, så den
räknar både besökare som kommer in och lämnar butiken. Detta möjliggör för
butiksansvarig att enkelt kontrollera och justera planeringen av
personalbemanning, vilket optimerar butikens resultat. 
Vid händelse av ett larm meddelas personalen av larmbågen både visuellt
och med ljud vilken typ av larm som har utlösts, så att rätt åtgärder kan
vidtagas.

När larmbågarna är uppkopplade till vår molntjänst, så finns information om
kundräkning, larmhantering och annan butiksanalys tillgänglig via Cross
Point Analytics för vidare bearbetning. Rapporter kan skicka till din e-
postadress och informationen kan enkelt integreras med existerande
informationssystem.

Vår tjänst för Fjärrsupport garanterar en optimal administration av
larmbågarna till lägsta pris.

Produktspecifikation

• Monteras på dörrkarm, vägg eller fönster
• Larmbågar i genomskinlig design i acryl
• Utsökt larmdetektion kombinerat med maximal transparens
• Aktiverad för Fjärrsupport
• Aktiverad för Butiksanalys via Cross Point Analytics
• Integrerade kundräknare i larmbågen
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Intresserad?
Kontakta oss för mer information på:

TELEFON: 054-53 66 00

EPOST:info@gatesecurity.se

WEBB:http://gatesecurity.se

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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Thomas Rasi
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