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Ευφυείς Λύσεις Λιανικής

Ο Συνεργάτης σας από  

την Παραγωγή στον Πελάτη

Ολοκληρωμένες Λύσεις
Ένα μοναδικό σύνολο δυνατοτήτων που 

παρέχει μια πλήρως ολοκληρωμένη λύση

Η Checkpoint Systems είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στις 
λύσεις διαθεσιμότητας εμπορευμάτων λιανικής, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης απωλειών και της 
διαφάνειας στη διαχείριση εμπορευμάτων.

Η Checkpoint παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις που επιτρέπουν 
στους εμπόρους να επιτύχουν καλύτερη ακρίβεια απογραφής σε 
πραγματικό χρόνο, να επιταχύνουν τους κύκλους αναπλήρωσης 
αποθεμάτων, να αποτρέψουν τις αναντιστοιχίες και να μειώσουν τις 
κλοπές, βελτιώνοντας έτσι τη διαθεσιμότητα των εμπορευμάτων 
στα ράφια καθώς και την αγοραστική εμπειρία του πελάτη.

Οι λύσεις βασίζονται σε 50 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της 
τεχνολογίας ραδιοσυχνοτήτων, καινοτόμων λύσεων έναντι των 
κλοπών και πρόληψης απωλειών, εξοπλισμού & λογισμικού RFID 
κορυφαίας τεχνολογίας και δυνατότητες πλήρους σήμανσης, οι 
οποίες χαρακτηρίζουν, προστατεύουν και παρακολουθούν τα 
εμπορεύματα από την παραγωγή στο ράφι .



3

Λύσεις  

σε αγαστή συνεργασία

Οι λύσεις της Checkpoint λειτουργούν συνεργατικά 

δίνοντας αξία σε τρεις βασικούς τομείς της Λιανικής: 

Ασφάλεια

Προώθηση Πωλήσεων

Logistics

• Εξατομικευμένες ετικέτες

• Κέντρα εκτύπωσης

• Ιχνηλασιμότητα

• Εφαρμογή στην παραγωγή

Λύσεις Σήμανσης 

Ενδυμάτων
powered by CheckNet

• IoT

• Data analytics

• Έλεγχος και συμμόρφωση

• Ανάλυση ροής

• Απομακρυσμένη προληπτική συντήρηση

Data Analytics
Το κατάστημά σας στα χέρια σας• Ασφάλεια για προϊόντα υψηλού κινδύνου

• AM, RF, RFID και τεχνολογία διπλής χρήσης

ALPHA
Λύσεις Υψηλών Απωλειών

• Ετικέτες και αναγνώστες RFID

• Ειδικοί RFID Λιανικής & Αλυσίδας Τροφοδοσίας

• Λύσεις διαφάνειας διαχείρισης εμπορευμάτων

• Λύσεις διαχείρισης νωπών τροφίμων

Λύσεις Λογισμικού RFID
HALO Platform

• Αντένες EAS

• Μαλακές και σκληρές ετικέτες

• Ανίχνευση “Ενισχυμένων Τσαντών”

• RF, RFID και τεχνολογία διπλής χρήσης

• Εφαρμογή προστασίας στην παραγωγή

Ηλεκτρονική Προστασία Εμπορευμάτων (EAS)
Αντένες και Ετικέτες

Πρόγραμμα Source Tagging

• Συμβουλευτική και αποκλειστική ομάδα

• Ειδικές λύσεις
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Ευφυείς Λύσεις Λιανικής

Ηλεκτρονική Προστασία 

Εμπορευμάτων
Αντένες και Ετικέτες

Μια νέα γενιά έξυπνων λύσεων λιανικής που βοηθά 

τα καταστήματα, στην μετατροπή των δεδομένων 

σε πληροφορία λήψεων στρατηγικών αποφάσεων & 

επιχειρηματικής τακτικής, να μειώσει την συρρίκνωση, να 

μειώσει τις ελλείψεις και να αυξήσει τις πωλήσεις.

Λύσεις κλειδιά για τις προκλήσεις της σύγχρονης λιανικής

• ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ - ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ

• IOT & CUSTOMER EXPERIENCE



5

Καινοτόμες λύσεις για  

προϊόντα υψηλών απωλειών

Το brand Alpha High-Theft Solutions της Checkpoint παρέχει τα πιο καινοτόμα 

και τεχνικά προηγμένα προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των 

προϊόντων υψηλών απωλειών. Κάθε κλοπή είναι απαράδεκτη.

Αποτελεί αποστολή μας να παρέχουμε λύσεις που βελτιστοποιούν την επιτυχία 

και την κερδοφορία των πελατών μας.

Σκεφτόμαστε δημιουργικά & πρωτότυπα προς εύρεση νέων 

επιλογών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων λιανικής 

με περισσότερα από 242 διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

KEEPERS 3 ALARM TECHNOLOGY S3VX TECHNOLOGY

INK TAGS 2 ALARM TECHNOLOGY

Deterrent

High Theft

€

Low Product Value

€€€€

High Product Value

UNIVERSAL 
AUTOPEG

UNIVERSAL AUTOPEG
&

SECURITY SLEEVE HARD TAGS

IS AUTOPEG 1 ALARM TECHNOLOGY

PRODUCT PROTECTION LEVEL

Αποκλειστική Ομάδα Source Tagging

Αποδεδειγμένο ROI: 53% Βελτίωση Συρρίκνωσης

Επιτόπιες Έρευνες & Ανάλυση Παραγωγής

3.500 Προστατευμένοι Κωδικοί

Εμπειρία 20 Ετών

Πιστοποίηση Συμμόρφωσης Source Tagging

Πρόγραμμα Source Tagging
Περισσότερο από μια υπηρεσία - είναι εταιρική σχέση

Η οικοδόμηση ενός πλαισίου συνεχούς συνεργασίας είναι το κλειδί για εμπόρους και 

προμηθευτές ώστε να αποκομίσουν τα αμοιβαία οφέλη από ένα πρόγραμμα source 

tagging. Συνεργαζόμενοι επωφελούνται από την ανοιχτή έκθεση των προϊόντων, 

την μείωση των ελλείψεων, την μείωση των απωλειών, την μείωση των εργατοωρών, 

τη βελτιωμένη εμφάνιση των εμπορευμάτων στο κατάστημα και μια εξασφαλισμένη 

πορεία για περαιτέρω τεχνολογικές επενδύσεις (RFID).

Η Ποιότητα των Ετικετών είναι το κλειδί για ένα 

επιτυχημένο πρόγραμμα source tagging
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Ευφυείς Λύσεις Λιανικής

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΤΕ ΤΗΝ ΡΟΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΑΣ, ΕΞΥΠΝΑ

Το Business Intelligence (BI) της Checkpoint συνδέει το υλικό, τα αναλώσιμα και τις υπηρεσίες σε μία πλατφόρμα λογισμικού που μεταμορφώνει τα δεδομένα του καταστήματος σε πληροφορίες 

λήψης στρατηγικών αποφάσεων, καθιστώντας σας ικανούς να λαμβάνετε ενημερωμένες επιχειρηματικές αποφάσεις, οδηγώντας σε επιτυχή αποτελέσματα.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΗΣ

OMNI-CHANNELΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Λύσεις Λογισμικού RFID

από την παραγωγή στο ράφι



7

Συνδεδεμένες Υπηρεσίες και Λογισμικό
Βοηθούν στην βελτίωση των λειτουργιών του καταστήματος

MANAGED SERVICE PROGRAMS

CLOUD-BASED ANALYTICS MODULES

MOBILE TASKWARE APPS

Συνδέστε τα αντικλεπτικά συστήματα και αυτά της καταμέτρησης πελατών 

και ανοίξτε τις δυνατότητες απόσπασης μεγαλύτερης αξίας από την 

επένδυσή σας βελτιώνοντας την ROI. 

Οι συνδεδεμένες λύσεις της Checkpoint Systems επιτρέπουν την διαφάνεια 

στην απόδοση των στοιχείων ενεργητικού. 

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ!

Η ισχύς των δεδομένων στα χέρια σας
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Ευφυείς Λύσεις Λιανικής

Ένας μόνο προμηθευτής  

για τις ανάγκες της σήμανσης  

και ταυτοποίησης του brand σας

Έξυπνες Ετικέτες

Είτε αναζητάτε την τοποθέτηση αντικλεπτικών ετικετών  

ενδυμάτων (EAS) στην παραγωγή, είτε να ακολουθήσετε τις 

απαιτήσεις  RFID τυων εμπόρων λιανικής ή για να υλοποιήσετε 

το δικό σας RFID project, η Checkpoint διαθέτει τα προϊόντα 

και τους συνεργάτες για να σας βοηθήσει να πετύχετε.

Ορατότητα του Brand

Η “σιωπηλή διαφήμιση” στο κατάστημα λιανικής - τα προϊόντα 

μεταφέρουν την εικόνα και τις αξίες της μάρκας σας στον 

καταναλωτή. Οι πληροφορίες σχετικά με τα υλικά, το brand, 

το μέγεθος & η τιμή είναι καθοριστικής σημασίας για το 

merchandising λιανικής.

Σημεία κλειδιά των λύσεων επισήμανσης ενδυμάτων της Checkpoint: 

• Ακεραιότητα δεδομένων και συνέπεια του brand

• Ετικέτες ενδυμάτων με χρώματα και φινίρισμα υψηλής ποιότητας

• Ευέλικτη επιλογή τεχνολογιών εκτύπωσης

• Ενσωμάτωση κυκλωμάτων EAS και/ή RFID

• 24/7 εκτυπώσεις κατά παραγγελία

• Κέντρα εκτύπωσης σε όλο τον κόσμο

• Υπηρεσία σχεδιασμού και δειγματοληψίας

• Παγκόσμια παρουσία για τοπικές υπηρεσίες

Τα πλεονεκτήματα για εσάς: 

• Συνεπείς & αξιόπιστες ετικέτες ενδυμάτων από έναν ενιαίο παγκόσμιο προμηθευτή

• Γρήγορη απόκριση παραγγελίας και αποστολή

• Δεδομένη ακεραιότητα δεδομένων

• Οι υπηρεσίες προγραμματισμού & δειγματοληψίας εξασφαλίζουν πλήρη

ενοποίηση με την επιχειρησιακή διάρθρωση της εταιρείας

• Τοπική υποστήριξη

• Το αυστηρό πρόγραμμα παγκόσμιας διασφάλισης ποιότητας

διασφαλίζει ότι η ταυτότητα του brand και οι πληροφορίες για το προϊόν

δεν εκθέτονται σε κίνδυνο
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Συνεργαζόμαστε μαζί σας 

για να εξασφαλίσουμε τη  

διαθεσιμότητα των προϊόντων

 Μια βασική εγκατάσταση RFID είναι σχετικά 

εύκολη και χαμηλού κόστους. Μόλις μπορέσετε να 

αποδείξετε τα επιχειρηματικά οφέλη, έχετε τη δυνατότητα 

να επενδύσετε σε περαιτέρω σημεία ελέγχου και να μπει 

το ταξίδι στο RFID στο δρόμο του. Ενθαρρύνω όλους τους 

εμπόρους λιανικής και τους ιδιοκτήτες των brands να 

εξετάσουν τις βελτιώσεις που θα έχει η επιχείρησή τους 

και να επωφεληθούν από τη χρήση της τεχνολογίας RFID.”

 Αυτό το σύστημα διασφαλίζει ότι το προϊόν δεν κλαπεί στο κατάστημα και ότι η 

οπτική ταυτότητα του brand δεν θα αλλοιωθεί από ετικέτες ασφαλείας .”

 Το RFID θα μας επιτρέψει να προσφέρουμε στους πελάτες μας προσαρμοσμένες 

και πιο προσιτές επιλογές και να μας προσφέρει μεγάλη υποστήριξη στη διαχείριση 

προϊόντων σε κάθε στάδιο, ξεκινώντας από το εργοστάσιο, μέσω του κέντρου διανομής, 

και τέλος με την αλυσίδα των καταστημάτων. Πρόκειται για μια πρόκληση, την οποία 

θέλουμε να εκπληρώσουμε αποτελεσματικά, καθώς κατά την άποψή μας, η RFID είναι η 

τεχνολογία του μέλλοντος.”

Gary Stones, 

National Retail Operations Manager, MYER

Christian Visani, 

Head of Security hypermarket

Jacek Kujawa, 

Vice-President LPP 

“

“

“
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Ευφυείς Λύσεις Λιανικής

Πάθος για 

εξέλιξη

Οι καλύτερες λύσεις της Checkpoint σχεδιάζονται και 

αναπτύσσονται από την παγκόσμια ομάδα Έρευνας & Ανάπτυξης, 

αξιοποιώντας τα καλύτερα ταλέντα σε Bangalore, Shanghai, 

Thorofare, Waltham, και Hirschhorn.

Οπουδήποτε και αν βρίσκεστε, 

υπάρχει πάντα ένας μηχανικός 

πίσω από τα συστήματά σας

Οι έξυπνες λύσεις επιτήρησης της Checkpoint ελέγχουν χωρίς 

διακοπή χιλιάδες καταστήματα σε όλο τον κόσμο με 10 χιλιάδες 

συστήματα εγκατεστημένα & συνδεδεμένα.

Η υπηρεσία απομακρυσμένης συντήρησης της Checkpoint μπορεί 

να λύσει πάνω από 80% από την πρώτη φορά, με περισσότερους 

από 400 μηχανικούς άμεσης εξυπηρέτησης και 250 πιστοποιημένες 

συνεργαζόμενες εταιρίες σε όλες τις μεγάλες αγορές λιανικής, 

προσφέροντας γρήγορη υποστήριξη όταν αυτό απαιτείται.
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Βοηθούμε στην βελτίωση διαθεσιμότητας των προϊόντων ... 

παγκοσμίως

Οργανική μονάδα της  CCL Industries Inc. group 
(CCL.B:TOR)

Έτος ίδρυσης 1951

Παγκόσμια Έδρα Toronto, 
Canada και Framingham,
Massachusetts,

με περισσοτέρους από 22.000 υπαλλήλους

Κύκλος εργασιών C$ 5,2 δις 2018

Γραφεία σε 40 χώρες σε 6 ηπείρους

168 εγκαταστάσεις παραγωγής

Τοπικά συνεργεία εγκαταστάσεων, service και 
συντήρησης σε πάνω από 35 χώρες

30.000 εγκαταστάσεις ετησίως

Η μεγαλύτερη εγκατεστημένη βάση στον κόσμο με 
πάω από 1,7 εκατομμύρια εγκαταστάσεις  RF

Περισσότερα από 100 δις προϊόντα προστατεύονται με 
ετικέτες Checkpoint, στο σημείο πώλησης και στην παραγωγή

Περισσότερα από 700 RF και RFID διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Περισσότερα από 50 χρόνια ηγετική δύναμη στο RF λιανικής 

Περισσότερα από 15 χρόνια ηγετική δύναμη στο  RFID



Οργανική μονάδα της CCL Industries, η Checkpoint Systems είναι ο μοναδικός πάροχος κάθετων λύσεων RF/RFID για την λιανική. 

Με τις απαιτήσεις των καταναλωτών να επιταχύνονται με απίστευτο ρυθμό οδηγούμενες από την τεχνολογία, η Checkpoint παρέχει έξυπνες 

λύσεις – φέρνοντας διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στο περιβάλλον λιανικής οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε. 

Οι έξυπνες λύσεις λιανικής της Checkpoint βασίζονται στα 50 χρόνια τεχνογνωσίας στην τεχνολογία ραδιοσυχνότητας, καινοτόμες λύσεις 

προστασίας προϊόντων και πρόληψης απωλειών, κορυφαίο λογισμικό, εξοπλισμό RFID και ολοκληρωμένες δυνατότητες σήμανσης 

προώθησης του brand, ασφάλειας και παρακολούθησης εμπορευμάτων από την παραγωγή στο ράφι.

Checkpoint Systems

www.checkpointsystems.com 

        CheckpointSys

        www.linkedin.com/company/checkpoint-systems/

Integrated Retail Solutions

www.odesus.gr


