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SOURCE TAGGING

ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ
Το σύγχρονο λιανικό εµπόριο υφίσταται συνεχείς πιέσεις για αύξηση
των πωλήσεων και της αποτελεσµατικότητας.
Το Source Tagging, µια καθοριστικής σηµασίας συνιστώσα του
Solutions@Source, διευκολύνει αυτούς τους στόχους αυξάνοντας την
ταχύτητα που ένα προϊόν µπορεί να βρεθεί στο ράφι έτοιµο προς
πώληση, µειώνοντας το κόστος διαχείρισής του, και διευκολύνοντας τις
πωλήσεις τύπου self service.
Επίσης, εξασφαλίζει την οµοιοµορφία και την καθολική προστασία των
εµπορευµάτων διαµέσου της ασφαλούς ενσωµάτωσης αντικλεπτικών
ετικετών Ραδιοσυχνότητας (Radio Frequency Electronic Ar ticle
Surveillance [RF EAS) κατά την διαδικασία παραγωγής του προϊόντος.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ : ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Καθοδηγούµενο από τις δυνατότητες που προσφέρει το RF
EAS, περισσότερο από το 80% των µεγάλων αλυσίδων
διανοµής τροφίµων στην ΕΜΕΑ έχει πλέον υιοθετήσει αυτή το
de facto τεχνολογικό πρότυπο.
Αυτό µε τη σειρά του έχει οδηγήσει σε σταθερή αύξηση της
ζήτησης οι προµηθευτές να παγιδεύουν ηλεκτρονικά τα
εµπορεύµατά τους κατά την διαδικασία παραγωγής.
Το Source Tagging είναι σήµερα µια κοινή πρακτική, µε πάνω
από ένα δισεκατοµµύριο προϊόντα να παραδίδονται
παγιδευµένα και έτοιµα για το ράφι στους εµπόρους λιανικής
κάθε χρόνο.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ
Η τεχνολογική τυποποίηση στον τοµέα του εµπορίου λιανικής των
τροφίµων, έχει οδηγήσει πολλές πολυεθνικές εταιρίες σε συνεργασία
µε τους βασικούς πελάτες τους για την εξεύρεση αµοιβαίων επωφελών
λύσεων εµπορευµάτων που παγιδεύονται στην παραγωγή.

Εµφανής Σήµανση Παγίδευσης
Ο αντίκτυπος του Source Tagging στις απώλειες µπορεί να ενισχυθεί επιπλέον µε τη χρήση Εµφανών Σηµάνσεων
Παγίδευσης.
Μελέτες λιανικής έχουν δείξει πως οι κλοπές µπορούν να µειωθούν επιπλέον 80%, όταν συνδυαστούν η
προπαγίδεση µε ετικέτες RF και η Εµφανής Σήµανση Παγίδευσης.
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ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ SOURCE TAGGING
§ Μείωση Λειτουργικών Εξόδων: ουσιαστική εξάλειψη της

παγίδευσης προϊόντων εντός του καταστήµατος για τις
βασικές κατηγορίες
§ Ταχύτητα στο Ράφι: τα εµπορεύµατα έρχονται παγιδευµένα
και έτοιµα για τοποθέτηση στο ράφι
§ Διαθεσιµότητα στο Ράφι: αποτελεσµατικός ανεφοδιασµός
και µείωση των απωλειών
§ Βελτίωση των Πωλήσεων: τα προϊόντα σε ανοιχτή βιτρίνα,
δηµιουργούν φιλικό περιβάλλον για τον πελάτη που µε την
σειρά του βοηθά τις πωλήσεις σε καθεστώς self-service
§ Αποδοτικότητα στο ταµείο: ταχύτερη διεκπεραίωση χάρη
στην αποµακρυσµένη απενεργοποίηση σε ένα βήµα
§ Π α ρ ο υ σ ί α σ η Π ρ ο ϊ όν το ς : β ε λτ ι ώνε τα ι κα θ ώ ς η
ενσωµατωµένη ασφάλεια είναι αόρατη
§ Μείωση Απωλειών: καθολική και οµοιόµορφη παγίδευση
των προϊόντων υψηλού κινδύνου

ΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Ανταποκρινόµενη στις ανάγκες των πελατών, η Checkpoint έχει αναπτύξει σειρά εξειδικευµένων λύσεων παγίδευσης
υψηλής απόδοσης, για κατηγορίες προϊόντων όπως Νωπό Κρέας, προϊόντα Υγείας & Οµορφιάς, Κρασιά & Οινοπνευµατώδη.
§ Οι λύσεις για παγίδευση των τροφίµων διαθέτουν

πιστοποίηση ISEGA για απευθείας ασφαλή επαφή της
ετικέτας RFµε το νωπό κρέας

§ Η απαιτήσεις για την προστασία των προϊόντων υγείας &

οµορφιάς έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη της µικρότερης εν
λειτουργία ετικέτας RF για καλλυντικά υψηλού κινδύνου

§ Κρασιά & οινοπνευµατώδη : ειδικές ετικέτες σε µορφή

πλακιδίου ικανές να αντέξουν τις βιοµηχανικές διαδικασίες
τοποθέτησης στη διάρκεια της γραµµής εµφιάλωσης υψηλής
ταχύτητας

ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑ : ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΑΣΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

Sales

Η κατανάλωση ενέργειας RF EAS της Checkpoint είναι
χαµηλότερη από οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία EAS.
RoHs Compliant

Δίχως Βαρέα Μέταλλα

Shrink

Η εµπειρία από τους
πελάτες µας έχει δείξει
πως το Source Tagging
µπορεί να βοηθήσει στην
αύξηση των πωλήσεων
µέχρι και 30% και να
µειώσει τις απώλειες
πλέον του 60%

Όλες οι λύσεις της Checkpoint είναι RoHs compliant
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ LOGISTICS
Η Παγίδευση στην Παραγωγή απαιτεί αξιόπιστες υπηρεσίες για να εξασφαλιστεί ότι οι σωστές ετικέτες RF παραδίδονται εκεί
όπου τις χρειάζεστε, την στιγµή που τις χρειάζεστε. Το Check-Net® σας δίνει αυτή τη δυνατότητα.
Το Check-Net®, είναι µια web-based logistics πλατφόρµα της Checkpoint, που παρέχει διαφάνεια και πληροφορία σε
παγκόσµιο επίπεδο για την Συµµόρφωση των Προµηθευτών και Διασφάλιση της Ποιότητας.
On-line παραγγελίες σε 24ωρη
βάση, υποστηρίζον ται από
τοπικές παραδόσεις µέσω των
περισσοτέρων από 30
στρατηγικά τοποθετηµένων
σηµείων εξυπηρέτησης σε όλη
την Ευρώπη, την Ασία και την
Αµερική, τοποθετώντας τις
υπηρεσίες της Checkpoint εκεί
όπου οι πελάτες έχουν την
µεγαλύτερη ανάγκη.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CHECKPOINT
Η παγκόσµια οµάδα της Checkpoint από έµπειρους
επαγγελµατίες, προσφέρει υποστήριξη δίχως
συµβιβασµούς σε όλα τα στάδια υλοποίησης των
Solutions@Source.
Από την λιανικής πώληση, έως το logistics και την
ενσωµάτωση στην παραγωγή, η Checkpoint προσφέρει
µια ολοκληρωµένη υπηρεσία βασισµένη σε 30 χρόνια
εµπειρίας για να εξασφαλιστεί η επιτυχής εκτέλεση του
προγράµµατος.
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 Θεσσαλονίκη,
τηλ. 2310.943.400, 2310.943.543, φαξ. 2310.943.960
Internet: www.odesus.gr,
e-mail: info@odesus.gr & info@salonika.odesus.gr

