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E10 2.0

Αναβαθμίστε την αγοραστική εμπειρία



Οι έμποροι λιανικής αναζητούν λύσεις που συνδυάζουν τόσο τον έλεγχο των 
αποθεμάτων όσο και την πρόληψη των ζημιών για τη βελτιστοποίηση των 
λειτουργιών και της αγοραστικής εμπειρίας, κολακεύοντας παράλληλα την 
αισθητική των καταστημάτων. 

Σχεδιασμένο για ευελιξία στις δυναμικές ανάγκες της λιανικής, το E10 προσφέρει 
πρακτική μετάβαση σε EAS & RFID. Με ένα ευρύ φάσμα σχεδιαστικών επιλογών, 
καθώς και με την ενσωματωμένη καταμέτρηση επισκεπτών και τη σύνδεση 
με την εφαρμογή ανάλυσης δεδομένων EVOLVE-StoreTM, το E10 προσφέρει 
ελκυστική λύση και πλήρη διαφάνεια στη λειτουργία των καταστημάτων σας.

Με απεριόριστες επιλογές σχεδιασμού, χάρη στα εύκολα προσβάσιμα πάνελς 
διαφημίσεων, το E10 επιτρέπει στους εμπόρους λιανικής να συνδυάζουν ην 
αντένα με την αισθητική των καταστημάτων και το branding, προσαρμόζοντας 
χάρτινες ή υφασμάτινες εκτυπώσεις σε οποιοδήποτε σχέδιο, εξασφαλίζοντας 
ελκυστικές εισόδους για πιθανούς πελάτες.
Διαθέσιμο μόνο ως RF, διπλής τεχνολογία RF / RFID και μόνο RFID, το E10 
2.0 προστατεύει την επένδυσή σας υποστηρίζοντας τη μετάβαση από το 
παραδοσιακό EAS σε RFID, όταν θα είστε έτοιμοι.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ RF ΚΑΙ/Ή RFID 
ευέλικτη υιοθέτηση τεχνολογίας RFID

ΣΧΕΔΟΝ ΑΠΕΙΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΉΣ
για τις ανάγκες του καταστήματός σας

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΉ ΚΑΤΑΜΕΤΡΉΣΉ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
δεδομένα αγοραστικής κυκλοφορίας

ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ EVOLVE-STORE
data analytics & παρακολούθηση συμμόρφωσης

ΑΝΙΧΝΕΥΣΉ ORC* JAMMER
εντοπίζει παράνομες συσκευές jammer
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Αναβαθμίστε την αγοραστική εμπειρία

       ΣΥΧΝΟΤΉΤΑ
ETSI 865.6 - 867.6 MHz
FCC/IC 902 - 928 MHz
8.2 MHz - EU

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ISO 18000-6C
(EPC Class 1 gen 2)

EVOLVE E10 2.0
• Τεχνολογία Dual RF & RFID

• Wirama RadarTM (ζητήστε περισσότερες πληροφορίες)

• Σύνδεση δικτύου TCP/P

• Ενσωμάτωση μετρητή οροφής Visiplus

• Ενσωματωμένη καταμέτρηση επισκεπτών

• Διαθέσιμες υπηρεσίες αναφοράς δεδομένων

• Δυνατότητα απομακρυσμένου service

• Διαθέσιμες επιλογές διαφήμισης: ένθετα 

χαρτιού και τυπωμένο ύφασμα

       ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ύψος: 1,5 Mέτρα
Πλάτος: 0.45 Mέτρα
Βάθος (σώμα): 0,05 Mέτρα
Βάθος (βάση): 0,16 Mέτρα

       PART NUMBERS

Επικοινωνήστε με την Οδέσους

*ORC - Organised Retail Crime  - Οργανωμένο Έγκλημα Λιανικής

Integrated Retail Solutions Θεσσαλονίκη Μυκόνου 7 & Υδρα� 41 τηλ. 2310.943.400- -

Αθήνα Ανθ.Στα�.Ρεγκούκου 17 τηλ. 210.32.27.140- -

Οδέσους ΑΕ

www.odesus.gr


