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Π ρ ο σ τ α τ ε υ θ ε ί τ ε 
από κλοπές χωρίς 

επιπλέον κόστος

Προσφέρετε στους πελάτες σας μια εξαιρετική 
αγοραστική εμπειρία

Αλλάξτε τιμές χωρίς να ανησυχείτε για το κόστος

Βελτιστοποίηση διαδικασιών με τoν πιο 
ακριβή εντοπισμό στοιχείων της αγοράς

Αυξήστε τα έσοδά σας 
έχοντας πλήρη εικόνα της 
επιχείρησής σας 

Μην σπαταλάτε χρόνο ψάχνοντας για αντικείμενα στο κατάστημα ή στην 
αποθήκη. Με το σύστημα εντοπισμού σε πραγματικό χρόνο, θα γνωρίζετε 
πάντα πού βρίσκονται τα εμπορεύματα. Η θέση ενός είδους είναι χρήσιμη 
μόνο αν είναι ακριβής και η λύση μας δίνει την ακριβέστερη θέση σε 
πραγματικό χρόνο στην λιανική ένδυσης. Τα είδη μπορούν να εντοπιστούν 
με ακρίβεια μέχρι 10cm σε πραγματικό χρόνο.

Με τη βοήθεια του συστήματος Digital Signage, οι οθόνες και οι έξυπνοι καθρέφτες 
γνωρίζουν ακριβώς ποια είδη έχουν οι πελάτες μαζί τους. Η ανίχνευση κίνησης επιτρέπει 
τον ακριβή προσδιορισμό των αντικειμένων που ο πελάτης προβάρει στο δοκιμαστήριο 

και ποια είναι απλά κρεμασμένα.

Αυτόματη ενεργοποίηση συναγερμού, ενεργοποίηση 
κάμερας και πολλά άλλα μόλις είδη μετακινηθούν σε 
μια συγκεκριμένη ζώνη εξόδου. Αυτό μπορεί να γίνει 
χωρίς την ανάγκη πρόσθετου εξοπλισμού όπως οι 

αντικλεπτικές αντένες στην έξοδο.

Η ανάλυση της αγοραστικής συμπεριφοράς 
μπορεί να γίνει μόνο με ακριβείς θέσεις ειδών. Με 
το εξαιρετικά ακριβές σύστημα, σας παρέχουμε 
μια εικόνα για την επιχείρησή σας που δεν είχατε 
ποτέ πριν, επιτρέποντάς σας να αυξήσετε τις 

Αλλάξτε τιμές σε όλα τα είδη άμεσα. Βάλτε μια γενική προσφορά 20%. 
Προσαρμόστε τις τιμές με αυτές της αγοράς στο διαδίκτυο. Απαντήστε 
δυναμικά στην μεταβαλλόμενη αγοραστική ζήτηση και δοκιμάστε τις 
αντιδράσεις στις αλλαγές των τιμών. Παρακολουθήστε την επιτυχία με τις 

πωλήσεις και να μεγιστοποιήσετε τα 
κέρδη. Εκτός από τις πληροφορίες, 
κάνουμε συστάσεις για την αύξηση 
των πωλήσεων. Η τοποθέτηση 
των προϊόντων συνιστάται από 
τις κινήσεις του πελάτη και τα 
αντικείμενα που κρατά στο χέρι.

Γνωρίστε το ακριβές στοκ
Ποτέ μην σπαταλάτε χρόνο ξανά με απογραφές 
ή αναζήτηση ειδών που είναι σε έλλειψη. Με τη 
λειτουργία «ζωντανής» απογραφής γνωρίζετε πάντα το 
πραγματικό απόθεμα των ειδών σας και μπορείτε επίσης 
να ενεργοποιήσετε τις αυτόματες αναπαραγγελίες.

πληροφορίες που παρέχει το σύστημα επιχειρηματικής 
διορατικότητας, ελέγχοντας αν περισσότεροι πελάτες 

πήραν το είδος στο δοκιμαστήριο ή στα χέρια τους.
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Επικοινωνήστε μαζί μας για εκτίμηση κόστους 
ψηφιοποίησης του καταστήματός σας!

DIGETY Ψηφιοποίηση της λιανικής ένδυσης! 
Η λιανική ένδυση είναι πολύ διαφορετική από τους περισσότερους τομείς λιανικής. Τα προϊόντα κυκλοφορούν εντός 
του καταστήματος, δοκιμάζονται και αφήνονται οπουδήποτε. Ένα χαοτικό περιβάλλον όπως αυτό απαιτεί πολλά 
περισσότερα από την τιμή στο ράφι. Απαιτεί συμβουλές για τους πελάτες και αξιοπιστία για τον έμπορο λιανικής. Το 
DIGETY είναι ειδικά σχεδιασμένο για εμπόρους λιανικής ένδυσης. Θα το δείτε και θα το βιώσετε σε κάθε λεπτομέρεια 
της λύσης. Διατίθενται 3 διαφορετικές ετικέτες και είναι το μόνο που θα χρειαστείτε για να ψηφιοποιήσετε οποιοδήποτε 
από τα καταστήματά σας. Χρησιμοποιήστε το RackTag για αντικείμενα σε κιβώτια ή ράφια που δεν θέλετε μεμονωμένες 
ετικέτες. Το HangTag είναι ο ψηφιακός ενεργοποιητής που μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε είδος. Τέλος, το 
MultiTag μπορεί να δώσει στους πελάτες σας μια επισκόπηση όλων των ειδών σε ένα ράφι με ενδύματα.

RackTag HangTag MultiTag


