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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Όταν εγκατασταθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τα συστήματα EAS παρέχουν τις καλύτερες επιδόσεις στον κλάδο. Τα συστήματα παγκόσμιας 
κλάσης της Checkpoint έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν τις αντικλεπτικές, λειτουργικές και αποθηκευτικές ανάγκες των καταστημάτων.

Για την δημιουργία κάτι 
μοναδικού που 
υποστηρίζει το brand και 
την αρχιτεκτονική του 
καταστήματός σας, η 
υπηρεσία Εξατομίκευσης 
Υψηλής Απόδοσης της  
Checkpoint  χρησιμοποιεί 
τα πιο σύγχρονα εργαλεία 
λογισμικού και 3D 
εκτυπωτές μεγάλου 
μεγέθους για τη γρήγορη 
υλοποίηση σχεδιαστικών 
ιδεών. Η ομάδα 
σχεδιασμού συνεργάζεται 
μαζί σας για το τέλειο 
σχέδιο που τροφοδοτείται 
από τα ηλεκτρονικά 
επιλογής σας.

Το Wirama Radar 
προσφέρει μοναδική  
ακρίβεια και ευελιξία 
στην αναφορά της 
θέσης, της κατεύθυνσης 
και της κίνησης των 
εμπορευμάτων με 
ετικέτα RFID σε 
τρισδιάστατη προβολή. 
Το Wirama Radar είναι σε 
θέση να προσδιορίσει 
εάν ένα  ένδυμα 
κρέμεται απλά κοντά σε 
μια πόρτα εξόδου ή είναι 
σε εξέλιξη περιστατικό 
κλοπής.

Επαναστατική 
τεχνολογία, η καλύτερη 
στην κατηγορία,  οδηγεί 
σε εξαιρετική απόδοση 
ανίχνευσης, ευκολία 
εγκατάστασης και 
ενσωματωμένη 
ασύρματη 
συνδεσιμότητα - 
θέτοντας νέα πρότυπα 
για τη βιομηχανία και με 
βραβευμένο σχεδιασμό 
που  ξεπερνά τις 
προσδοκίες των 
εμπόρων λιανικής.

Δοκιμασμένη και 
αξιόπιστη, η σειρά 
EVOLVE διαθέτει 
διάφορες αναβαθμίσεις 
όπως καταμέτρηση 
επισκεπτών, ανίχνευση 
μετάλλων, αναβαθμίσεις 
RFID και διαφημιστικά 
πάνελς.

Αξιόπιστη ανίχνευση 
Checkpoint χωρίς 
περιττά και πρόσθετα, 
με μια σειρά σχεδίων 
κατάλληλα για 
μεμονωμένα 
καταστήματα ή 
αλυσίδες λιανικής που 
έχουν ανάγκη τα απλά 
οφέλη της RF EAS.



ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΕΦΕΥΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχουμε πάθος για τα προϊόντα και τους πελάτες μας, όσο κι εσείς 
για τα δικά σας. Τα ηλεκτρονικά μας πωλούνται σε όλο τον κόσμο 
σε περισσότερες από 60 χώρες και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι 
πληρούμε όλες τους παγκόσμιους, περιφερειακούς και τοπικούς 
κανονισμούς. Κατά την ανάπτυξη οποιασδήποτε νέας αντένας 
EAS, η Checkpoint εξασφαλίζει ότι πληρούνται ή υπερκαλύπτονται 
οι πολύ αυστηρές προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας.

Οι ρυθμιστικές δοκιμές του εξοπλισμού μας αποτελούν μεγάλο μέρος της 
επένδυσης σε R&D για κάθε νέο προϊόν. Είμαστε υπερήφανοι για την ποιότητα 
κατασκευής και την ασφάλεια των καταναλωτών έναντι των αντενών μας. Τα 
περιβάλλοντα λιανικής ποικίλλουν σημαντικά και διασφαλίζουμε ότι το πλαίσιο 
των αντενών μας είναι αρκετά ανθεκτικό ώστε να αντέχουν τη σκληρότερη χρήση 
και έχουν κατασκευαστεί έτσι ώστε σε περίπτωση ακραίων πιέσεων να 
ελαχιστοποιείται η ζημιά και ο κίνδυνος τραυματισμού.

Ισχύς τροφοδοσίας & ραδιοσυχνοτήτων (RF): Έκθεση ανθρώπων σε εκπομπές, 
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, ισχύς εξόδους RF και ηλεκτρική ασφάλεια - όλα 
δοκιμάζονται και εγκρίνονται πριν λανσάρουμε οποιοδήποτε ηλεκτρικό 
εξοπλισμό και με πιο σημαντικές τις εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων.

Δοκιμή κρούσης: Για να κατανοήσουμε τα αποτελέσματα μιας κρούσης 
δοκιμάζουμε τα όρια αντοχής πλαισίου από διάφορες γωνίες και μετρημένες 
δυνάμεις, για να εξασφαλίσουμε ότι παραμένουν άθικτες. Μόνο όταν είμαστε 
ικανοποιημένοι ότι είναι περισσότερο από απλά ανθεκτικά προωθούμε το σχέδιο 
για παραγωγή.

Δοκιμή αντοχής έλξης: Αν η αντένα μας υποστεί πίεση για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι εάν σπάσει, θα το κάνει με τον 
ασφαλέστερο δυνατό τρόπο για να ελαχιστοποιηθεί ο πιθανός τραυματισμός. Η 
αντένα μας έχει σχεδιαστεί για να παραμορφώνεται ήπια σε καθορισμένα σημεία, 
εάν υπερβεί ένα όριο βάρους, ακριβώς όπως ένα αυτοκίνητο έχει σχεδιαστεί για 
να τσαλακώνει για να προστατεύσει τους επιβάτες. Καμία αντένα θρυμματισμένη 
ή τραυματισμένοι πελάτες.



CLASSIC
Σειρά RF

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΕΙΡΑΣ CLASSIC 2019 PLUS / QX      TREND / PX      STREET            STYLE 

Επεξηγήσεις:        Περ. = Περιλαμβάνεται        = Διαθέσιμη Επιλογή        = Μη διαθέσιμη

Ενσωματωμένος Ανιχνευτής Μετάλλων / Μαγνητών

Ενσωματωμένος Ανιχνευτής Μετάλλων 

Ενσωματωμένα LED Δύο Χρωμάτων ⁽�⁾ 

Διαφημιστικά Πάνελς

Ανίχνευση Παρεμβολέων EAS

Μέγιστο Πλάτος Διαδρόμου (Ετικέτα 410)

Περ.

1,6μ 2,0μ 1,8μ 1,8μ

1. Τα LED Δύο Χρωμάτων του Style επιτρέπει τη μονιμότητα ενός χρώματος, αλλάζοντας σε ένα εναλλακτικό όταν βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού.
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PLUS/QX      TREND/PX         STREET            STYLE 

Αξιόπιστη ανίχνευση Checkpoint χωρίς περιττά και πρόσθετα, με 
μια σειρά σχεδίων κατάλληλα για μεμονωμένα καταστήματα ή 
αλυσίδες λιανικής που έχουν ανάγκη τα απλά οφέλη της RF EAS.

Η σειρά CLASSIC συνδυάζουν εξαιρετική ανίχνευση με ελκυστικό 
σχεδιασμό. Ιδανικό για εμπόρους λιανικής που χρειάζονται απλή & 
αποτελεσματική αποτροπή και ανίχνευση για τα καταστήματά τους.

Οι αντένες CLASSIC ταιριάζουν τέλεια σε οποιοδήποτε περιβάλλον, 
δίχως να επηρεάζουν την αγοραστική εμπειρία, προσφέροντας 
ελκυστική απλότητα χωρίς συμβιβασμό στα επίπεδα ανίχνευσης.



S20 



EVOLVE
Σειρά RF/RFID

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΕΙΡΑΣ EVOLVE 2019 E10                     C10                     S10 

Επεξηγήσεις:        Περ. = Περιλαμβάνεται        = Διαθέσιμη Επιλογή        = Μη διαθέσιμη        = Διαθεσ. RFID 

Ενσωματωμένος Ανιχνευτής Μετάλλων / Μαγνητών

Ενσωματωμένα LED Δύο Χρωμάτων ⁽�⁾ 

Διαφημιστικά Πάνελς

Ανίχνευση Παρεμβολέων EAS

Μέγιστο Πλάτος Διαδρόμου (Ετικέτα 410)

Ενσωματωμένη Καταμέτρηση Επισκεπτών

Κιτ Αναβάθμισης Αναγνώστη RFID

Έξυπνη Διαχείριση Συναγερμών ⁽�⁾ 

Δυνατότητα Απομακρυσμένης Συντήρησης

Διπλή Συχνότητα (8.2MHz & 9.2/9.5MHz) 

2,0μ 1,0μ 1,8μ

1. Τα LED Δύο Χρωμάτων του E10 επιτρέπουν τη χρήση ενός χρώματος για συναγερμούς RF-EAS, αλλάζοντας σε ένα εναλλακτικό όταν βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού RFID-EAS.

2. Για την Έξυπνη Διαχείριση Συναγερμών (προσαρμοσμένοι συναγερμοί με βάση την κατεύθυνση της ετικέτας) απαιτείται ο μετρητής επισκεπτών VisiPlus People Counter.
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C10                        E10                      S10 

Δοκιμασμένη και αξιόπιστη, η σειρά EVOLVE υπερτερεί έναντι όλων 
των άλλων κατασκευαστών στην ανίχνευση. Προστατεύοντας  την 
επένδυσή σας διαθέτει διάφορες αναβαθμίσεις όπως καταμέτρηση 
επισκεπτών, ανίχνευση μετάλλων, αναβαθμίσεις RFID και 
διαφημίστικά πάνελς.

Σχεδιασμένο για ευελιξία γύρω από τις δυναμικές ανάγκες της 
λιανικής , η σειρά EVOLVE προσφέρει πολλαπλές επιλογές 
διαχείρισης δεδομένων και απομακρυσμένες υπηρεσίες 
συντήρησης μέσω του EVOLVE-Store. Για τους εμπόρους που 
θέλουν έλεγχο αποθεμάτων μαζί με την Πρόληψη Απωλειών, 
ορισμένες αντένες της σειράς αναβαθμίζονται από EAS σε RFID.



EVOLVE
Σειρά RF/RFID

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΕΙΡΑΣ EVOLVE 2019 P10/20                    N10                     F10 

Επεξηγήσεις:        Περ. = Περιλαμβάνεται        = Διαθέσιμη Επιλογή        = Μη διαθέσιμη        = Διαθεσ. RFID 

Ενσωματωμένος Ανιχνευτής Μετάλλων / Μαγνητών

Ενσωματωμένα LED Δύο Χρωμάτων 

Διαφημιστικά Πάνελς

Ενσωματωμένη Ανίχνευση Παρεμβολέων EAS

Μέγιστο Πλάτος Διαδρόμου (Ετικέτα 410)

Ενσωματωμένη Καταμέτρηση Επισκεπτών

 *Μόνο στο P10Κιτ Αναβάθμισης Αναγνώστη RFID

Έξυπνη Διαχείριση Συναγερμών

Δυνατότητα Απομακρυσμένης Συντήρησης

Διπλή Συχνότητα (8.2MHz & 9.2/9.5MHz) 

2,0μ/1,8μ 1,2μ 1,0μ πάνω από το πάτωμα 
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P10                             P20                            N10                     

F10 



EVOLVE
Σειρά RF/RFID

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΕΙΡΑΣ EVOLVE 2019 P30                      G10                    G35 

Επεξηγήσεις:        Περ. = Περιλαμβάνεται        = Διαθέσιμη Επιλογή        = Μη διαθέσιμη        = Διαθεσ. RFID 

Ενσωματωμένος Ανιχνευτής Μετάλλων / Μαγνητών

Ενσωματωμένα LED Δύο Χρωμάτων ⁽�⁾ 

Διαφημιστικά Πάνελς

Ανίχνευση Παρεμβολέων EAS

Μέγιστο Πλάτος Διαδρόμου (Ετικέτα 410)

Ενσωματωμένη Καταμέτρηση Επισκεπτών

Κιτ Αναβάθμισης Αναγνώστη RFID

Έξυπνη Διαχείριση Συναγερμών ⁽�⁾ 

Δυνατότητα Απομακρυσμένης Συντήρησης

Περ.

2,0μ 1,8μ1,8μ
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1. Τα LED Δύο Χρωμάτων των G10/G35 επιτρέπουν τη μονιμότητα ενός χρώματος, αλλάζοντας σε ένα εναλλακτικό όταν βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού.

2. Για την Έξυπνη Διαχείριση Συναγερμών (προσαρμοσμένοι συναγερμοί με βάση την κατεύθυνση της ετικέτας) απαιτείται ο μετρητής επισκεπτών VisiPlus People Counter.

P30                        G10                         G35 



EVOLVE
Σειρά RF

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΕΙΡΑΣ EVOLVE 2019 S20                  G40

Επεξηγήσεις:        Περ. = Περιλαμβάνεται        = Διαθέσιμη Επιλογή        = Μη διαθέσιμη

Ενσωματωμένος Ανιχνευτής Μετάλλων / Μαγνητών

Ενσωματωμένη Ανίχνευση Παρεμβολέων EAS

Μέγιστο Πλάτος Διαδρόμου (Ετικέτα 410)

Ενσωματωμένη Καταμέτρηση Επισκεπτών

Κιτ Αναβάθμισης Αναγνώστη RFID

Έξυπνη Διαχείριση Συναγερμών

Δυνατότητα Απομακρυσμένης Συντήρησης

Εκτύπωση Κατά Παραγγελία 

Χρωματισμοί Τελειώματος Κατά Παραγγελία 

Ενσωματωμένα LED Πολλαπλών Χρωμάτων

1,6μ1,8μ
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G40S20

Βασικές επιλογές χρωμάτων

Μαύρο / Λευκό

Εκτύπωσεις Πλαισίου

Κατά Παραγγελία 

Χρωματισμοί Τελειώματος 

Κατά Παραγγελία 



NP20 



NEO
Σειρά RF/RFID

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΕΙΡΑΣ NEO 2019 NP10/20 

Επεξηγήσεις:        Περ. = Περιλαμβάνεται        = Διαθέσιμη Επιλογή        = Μη διαθέσιμη        = Διαθεσ. RFID 

Ενσωματωμένα LED Δύο Χρωμάτων

Ενσωματωμένος Ανιχνευτής Μετάλλων / Μαγνητών

Διαφημιστικά Πάνελς

Ενσωματωμένη Ανίχνευση Παρεμβολέων EAS

Ενσωματωμένη Καταμέτρηση Επισκεπτών

Κιτ Αναβάθμισης Αναγνώστη RFID

Έξυπνη Διαχείριση Συναγερμών

Δυνατότητα Απομακρυσμένης Συντήρησης

Παρακολούθηση πραγματικού χρόνου μέσω cloud

Έλεγχος Καλής Λειτουργίας μέσω App 

Πολλαπλά Αρχεία Ήχου

Ασύρματη Συνδεσιμότητα
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Η νέα γκάμα ασύρματων αισθητήρων Checkpoint εισάγει 
επαναστατική τεχνολογία στα συστήματα EAS. 
Επαναπροσδιορίζοντας κάθε πτυχή του παραδοσιακού, τα νέα 
NP10 και NP20 διαθέτουν κομψή και σύγχρονη σχεδιαστική δομή, 
καθώς και ισχυρές βελτιώσεις στις επιδόσεις τα νέων ασύρματων 
ηλεκτρονικών NEO.

Διαθέτοντας εξελιγμένο αισθητήρα, η σειρά NEO συνδέεται άμεσα 
με δίκτυα καταστημάτων, κινητής τηλεφωνίας και την cloud 
πλατφόρμα της Checkpoint χωρίς middleware, επιτρέποντας 
συνεχή και απρόσκοπτη συλλογή δεδομένων. Με τον 24ωρο 
έλεγχο καλής λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο, τυχόν θέματα 
γίνονται αντιληπτά αμέσως. Με τα νέα ηλεκτρονικά συστήματα τα 
πλαίσια είναι συμπαγή και λεπτότερα με στόχο την υποστήριξη 
περισσότερης τεχνολογίας, χωρίς να αλλάζει η αισθητική του.





WIRAMA
Σειρά RFID
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Μοναδική, πατενταρισμένη τεχνολογία της 
Checkpoint που παρέχει πρωτοφανή ακρίβεια
Η τεχνολογία RFID χαρακτηρίζεται από μεγάλη εμβέλεια ανάγνωσης. Οι ετικέτες RFID 
μπορούν να διαβαστούν ακόμη και στα 6 μέτρα. Αυτό παρέχει ισχυρές δυνατότητες για 
εντοπισμό και παρακολούθηση στοιχείων σε μια "ζώνη ανάγνωσης", επιτρέποντας στον 
έμπορο να γνωρίζει ακριβώς ποια προϊόντα βρίσκονται και πού.

Οι λύσεις RFID της Checkpoint τροφοδοτούνται από έναν μοναδικό συνδυασμό 
πατενταρισμένου υλικού και λογισμικού, το Wirama Radar™, που διασφαλίζει την 
ζωτική για την αποτελεσματικότητα της λύσης, ακεραιότητα δεδομένων:

� Το υλικό Wirama προσδιορίζει τη θέση και την κατευθυντικότητα μιας ετικέτας.
� Το λογισμικό φιλτραρίσματος εξαλείφει τις ανεπιθύμητες αναγνώσεις από ετικέτες 

που δεν κινούνται μέσω της πόρτας και έτσι τις αγνοεί.

Το Wirama Radar προσφέρει μοναδική  ακρίβεια και ευελιξία στην αναφορά θέσης, 
κατεύθυνσης και κίνησης εμπορευμάτων με ετικέτα RFID σε προβολή 3D, τηρώντας 
παράλληλα όλα τα βιομηχανικά πρότυπα δικτύωσης και αναλώσιμων. Το Wirama Radar 
είναι σε θέση να προσδιορίσει εάν ένα  ένδυμα κρέμεται απλά κοντά σε μια πόρτα 
εξόδου ή είναι σε εξέλιξη περιστατικό κλοπής. Επιπλέον, μπορεί ακόμη να αναγνωρίσει 
τον τρόπο με τον οποίο μετακινείται ένα στοιχείο, εντός ή εκτός καταστήματος ή κατά 
μήκος της πόρτας. Το Wirama Radar εξασφαλίζει άριστη ακεραιότητα συναγερμών, 
επιτρέποντας στους υπευθύνους των καταστημάτων να λαμβάνουν τις κατάλληλες 
ενέργειες όταν ακούγεται ο συναγερμός.

Το Wirama Radar διακρίνει μεταξύ εμπορευμάτων που 
εκτίθενται κοντά στην πόρτα, αυτών που κινούνται κατά μήκος 
της πόρτας και  εκείνων που κινούνται κάθετα προς την πόρτα
και σημαίνει συναγερμό μόνο σε περίπτωση πιθανής κλοπής.



WIRAMA
Σειρά RFID - Οροφής

ΣΕΙΡΑ WIRAMA 2019 OH-2  

Επεξηγήσεις:        = Διαθέσιμη Επιλογή          = Διαθεσ. RFID 

EAS μέσω RFID

Κατευθυντικό Φιλτράρισμα

Ευρείες και Υψηλές είσοδοι

Merchandising από την Είσοδο του Καταστήματος
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Το Overhead 2.0 της Checkpoint προσφέρει στους εμπόρους ενδυμάτων 
βελτιωμένη λειτουργικότητα, πιο ευέλικτη ανάπτυξη, μεγαλύτερα οικονομικά 
οφέλη και καλύτερη απόδοση από ανταγωνιστικές λύσεις.

ΥΛΙΚΟ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Η μονάδα Overhead αποτελείται από ένα κύριο περίβλημα που περιέχει τον μοναδικό 
αναγνώστη UHF RFID της Checkpoint, σχεδιασμένο και βελτιστοποιημένο για εφαρμογές 
λιανικής. Τοποθετείται πάνω από την πόρτα εξόδου και διαβάζει ετικέτες RFID που περνούν 
από την πόρτα. Επιπλέον, δύο δορυφορικές κεραίες εγκαθιστούνται δίπλα στον αναγνώστη 
και μια μονάδα συναγερμού κοντά στην έξοδο για παροχή ηχητικών & ορατών ειδοποιήσεων.

Το λογισμικό φιλτράρει & διασφαλίζει ορθότητα συναγερμών, αναγνωρίζοντας τις ετικέτες 
που μετακινούνται στην περιοχή κάλυψης, αντί αυτών που εκτίθενται κοντά. Αυτό αυξάνει 
την ακρίβεια, ουσιαστικά εξαλείφοντας ψευδείς συναγερμούς που προκαλούνται από 
ανεπιθύμητες αναγνώσεις. Σε συνδυασμό με τη λύση λογισμικού HALO της Checkpoint, για 
παροχή ορατότητας σε πραγματικό χρόνο και ακριβή απογραφή, επιτρέποντας στους 
εμπόρους να μειώσουν τα αποθέματά τους και να αυξήσουν τις πωλήσεις τους.

� Κάλυψη ευρύτερων και υψηλότερων θυρών εξόδου (12μ πλάτος και 3,6μ ύψος) 
καθιστώντας το κατάλληλο για εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα.

� Βελτιωμένα ηλεκτρονικά RFID για μεγαλύτερη ακρίβεια & λιγότερους 
ψευδοσυναγερμούς.

� Δυνατότητα ανίχνευσης ειδών με ετικέτα σε μια μικρότερη "ενεργή ζώνη", με 
αποτέλεσμα τη βελτίωση του merchandising μπροστά από το κατάστημα.



WIRAMA
Σειρά RFID - Ενδοδαπέδια

ΣΕΙΡΑ WIRAMA 2019 UF-1 

Επεξηγήσεις:        = Διαθέσιμη Επιλογή          = Διαθεσ. RFID 

EAS μέσω RFID

Κατευθυντικό Φιλτράρισμα

Ευρείες και Υψηλές είσοδοι

Merchandising από την Είσοδο του Καταστήματος
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Η UF-1 της Checkpoint προωθεί την απόδοση ενός ενδοδαπέδιου συστήματος 
RFID EAS σε ανώτερο επίπεδο. Χρησιμοποιώντας την κατοχυρωμένη τεχνολογία 
Wirama Radar™, η ενδοδαπέδια λύση RFID είναι σε θέση να προσδιορίσει εάν μια 
ετικέτα που περνάει,  βρίσκεται εντός ή εκτός καταστήματος, ή κατά μήκος της 
πόρτας. Είναι επίσης σε θέση να προσδιορίσει εάν βρίσκεται κοντά στην έξοδο ή 
υπάρχει ενδεχόμενο κλοπής - ελαχιστοποιώντας τους ψευδοσυναγερμούς.

Κατάλληλη για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, από εμπόρους που θέλουν 
αισθητικά ευχάριστες ανοιχτές εισόδους έως τις περιπτώσεις όπου το 
ύψος της οροφής απλά απαγορεύει τη χρήση ανάλογων συστημάτων:

ΕΥΡΕΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΙ όπου απαιτούνται, δίχως εμπόδια για την κίνηση μεγάλων 
αντικειμένων (κέντρα DIY, Κήπου κλπ)

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ που διέπουν τη χρήση των αντενών EAS 
στις εισόδους καταστημάτων λιανικής 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ που έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις στο σχεδιασμό, την αισθητική ή 
την εταιρική ταυτότητα

Η UF-1 είναι αρκετά ισχυρή ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από επίπεδο 
σκυροδέματος αλλά κάτω από την τελική επιφάνεια του δαπέδου ή κονιάματος 
χωρίς να διακυβεύεται η αντοχή του δαπέδου.



WIRAMA
Σειρά RFID - Αντένα

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΕΙΡΑΣ WIRAMA 2019 Ε10                 G10                  G35            NP10/20 
 
 

Επεξηγήσεις:        Περ. = Περιλαμβάνεται        = Διαθέσιμη Επιλογή        = Μη διαθέσιμη        = Διαθεσ. RFID 

Ενσωματωμένος Ανιχνευτής Μετάλλων / Μαγνητών

Ενσωματωμένα LED Δύο Χρωμάτων ⁽�⁾ 

Διαφημιστικά Πάνελς

Ανίχνευση Παρεμβολέων EAS

Ενσωματωμένη Καταμέτρηση Επισκεπτών

Κιτ Αναβάθμισης Αναγνώστη RFID

Έξυπνη Διαχείριση Συναγερμών ⁽�⁾ 

Δυνατότητα Απομακρυσμένης Συντήρησης

Παρακολούθηση πραγματικού χρόνου μέσω cloud

Έλεγχος Καλής Λειτουργίας μέσω App 

Πολλαπλά Αρχεία Ήχου

Ασύρματη Συνδεσιμότητα

Περ.

Phase 3

Phase 3
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G10
 
 

Ε10
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ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ
Υψηλής Απόδοσης



ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ
Υψηλής Απόδοσης
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Οι έμποροι λιανικής πρέπει να ανταγωνίζονται για το χρόνο των καταναλωτών 
- το να τους καταφέρουν να επισκεφθούν ένα κατάστημα και να τους 
κρατήσουν σε αυτό αποτελεί μείζονα πρόκληση. Οι πελάτες έχουν πολλές 
επιλογές & ευελιξία - οι έμποροι επενδύουν στην εμφάνιση και την αισθητική 
των καταστημάτων για να βελτιώσουν τη αγοραστική εμπειρία.

Στόχοι σχεδιασμού καταστημάτων:

Οι πελάτες να ζουν, να αισθάνονται το brand, τις lifestyle επιλογές & τα προϊόντα. Για να γίνει το 
κατάστημα προορισμός επιλογής, οι έμποροι επενδύουν στην καλύτερη παρουσίαση προϊόντων & 
brand, στο φιλόξενο & συναρπαστικό περιβάλλον, που θα προσελκύσει τους αγοραστές.

Οι εξελίξεις ηλεκτρονικών, τεχνολογίας κατασκευής & εργαλείων σχεδίασης σημαίνουν ότι μπορούμε να 
προσφέρουμε προσαρμοσμένες & οικονομικά αποδοτικές υπηρεσίες σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Δουλεύουμε με την σχεδιαστική ομάδα των καταστημάτων για να εξασφαλίσουμε ότι το απαραίτητο 
υλικό σχεδιάζεται για να δημιουργήσει τον τέλειο συγκερασμό φόρμας και λειτουργικότητας.

Η Υψηλή Απόδοση καλύπτει όλους τους τομείς:

� Τεχνική απόδοση
� Συνδεσιμότητα και επικοινωνία
� Πρόσθετες δυνατότητες δεδομένων

Είμαστε οι μόνοι στην αγορά της Πρόληψης Απωλειών που προσφέρουμε ολοκληρωμένη σχεδιαστικά 
λύση που προσθέτει πραγματική αξία και ευθυγραμμίζεται με τα σύγχρονα καταστήματα λιανικής.



ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ
Υψηλής Απόδοσης
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ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ
VIDEO

Η υπηρεσία εξατομίκευσης της Checkpoint βασίζεται στην τεχνογνωσία μας στο 
χώρο του σχεδιασμού, σε συνδυασμό με τους δικούς σας ειδικούς.

Διαδρομή σχεδιασμού:

Μπορείτε να δημιουργήσετε κάτι μοναδικό, για να υποστηρίξετε το όραμα σας 
για το brand και το σχεδιασμό του καταστήματός σας. Χρησιμοποιώντας 
εργαλεία λογισμικού τελευταίας τεχνολογίας και εκτυπωτές 3D μεγάλης 
κλίμακας, μπορούμε να δημιουργήσουμε πλήρης σχεδιαστικές ιδέες. Η γρήγορη 
κατασκευή πρωτότυπων επιτρέπει την τελειοποίηση του σχεδιασμού δίχως να 
απαιτούνται πολλαπλές δοκιμές ... εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.

Μόνο η Checkpoint προσφέρει αυτή την υπηρεσία εξατομίκευσης, για την 
δημιουργία της δικής σας σειράς σχεδίων σε ημέρες, όχι εβδομάδες, 
επιτυγχάνοντάς το γρήγορα και εμπιστευτικά.

Εξατομίκευση Υψηλής Απόδοσης:

ενισχύσει το σχεδιασμό των καταστημάτων, αυξάνει την αγοραστική εμπειρία 
και να ελέγχει αποτελεσματικά τις απώλειες.

Όμορφος σχεδιασμός και η καλύτερη απόδοση στην κατηγορία, χωρίς 
συμβιβασμούς - ένα συνδεδεμένο κατάστημα που συνδέεται με τον πελάτη σας.



Integrated Retail Solutions

Η Checkpoint Systems, με 50 χρόνια τεχνογνωσίας στην 
τεχνολογία ραδιοσυχνοτήτων, είναι ο μοναδικός 
ολοκληρωμένος πάροχος λύσεων RF / RFID για καταστήματα 
λιανικής πώλησης. Με τις απαιτήσεις των καταναλωτών να 
αυξάνονται εκθετικά, προσφέρει έξυπνες λύσεις - φέρνοντας 
διαφάνεια και αποδοτικότητα στη λιανική, οποιαδήποτε στιγμή 
και οπουδήποτε. Με ειδικό λογισμικό, υλικό, ετικέτες, και 
συνδεδεμένες λύσεις βασισμένες σε cloud, βελτιστοποιεί τις 
διαδικασίες και την αποτελεσματικότητα σε πραγματικό χρόνο,  
σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, με αποτέλεσμα τη βελτίωση 
της κερδοφορίας και την εμπλουτισμένη αγοραστική εμπειρία. 

Σχετικά με την Checkpoint Systems, Inc Σχετικά με την CCL Industries Σχετικά με την Οδέσους ΑΕ

Η CCL Industries Inc, παγκόσμιος ηγέτης στην εξειδικευμένη 
παραγωγή ετικετών και λύσεων συσκευασίας για παγκόσμιους 
οργανισμούς, τις μικρές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, 
απασχολεί περίπου 19.000 άτομα και λειτουργεί 150 
εγκαταστάσεις παραγωγής σε 5 ηπείρους με εταιρικά γραφεία 
στο Τορόντο του Καναδά και στο Φράμινγκχαμ της 
Μασαχουσέτης.

Η Οδέσους ΑΕ ιδρύθηκε το 1993 με στόχο να καλύψει όλο το 
φάσμα της ηλεκτρονικής προστασίας των εμπορευμάτων μιας 
επιχείρησης έναντι των κλοπών, τόσο από πελάτες όσο και από 
το προσωπικό. Κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο, με πάνω από 
9500 συστήματα σε λειτουργία σε όλη την Ελλάδα.
Αντιπροσωπεύει και συνεργάζεται με κορυφαίες εταιρίες και
παρέχει λύσεις προστασίας για κάθε τύπο προϊόντος με 
εξειδικευμένες προτάσεις, προσαρμοσμένες στον εκάστοτε 
πελάτη. Στόχος μας είναι η εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των 
προϊόντων στα ράφια και η αύξηση της κερδοφορίας. Με έδρα 
την Αθήνα και υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη, τα πλήρως 
εξειδικευμένα τεχνικά συνεργεία και οι σύμβουλοι πωλήσεων, 
καλύπτουν την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα.


