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Säker Assistans levererar lösningar som är anpassade för detaljhandeln, där handlaren kan på ett 

noggrant och vetenskapligt sätt bygga och utveckla lönsamheten och servicen i butiken. 

Säker Assistans tillhandahåller allt från hårdvara, mjukvara, service, utbildning och installation.

Produkter:

• Besöksräknare

• Analys av kundvarvet

• Kameraövervakning

Produkter



Förutom att få en traditionell övervakning av entrén kan ni också få statistik på hur många kunder som passerar in respektive ut ur butiken. Statistiken kan ni få specificerad 

mellan vilka tider på olika dagar som kunder besöker er eller bara hur många per dag, vecka, månad eller år. Med information om detta kan ni bemanna efter behov eller 

bara planera när ni skall köra olika kampanjer mm.

Kundräknare

Förutom att kassalinjen blir kameraövervakad kan ni också få ut statistik hur mycket folk det står i kö vid olika tider på dagen eller vilka dagar det är mest kö. 

Man kan förutom statistik få en direktvarning när det står fler personer i kö än vad som är förutbestämt. Den varningen kan t ex vara en lampa i personalrum 

som tänds eller ett förinspelat meddelande om att personal behövs till kassan. Andra varianter går självklart att lösa Med denna information kan ni vara 

förberedda på hur mycket kö det brukar vara under vissa tider och bemanna efter det.

Kökontroll

Med Heatmap kan ni få reda på var i butiken som kunder rör sig mest. Det fungerar så att med ett förbestämt intervall skickas en bild från kameran till förutbestämt ställe. På bilden 

kommer det vara färg-markeringar som anger  var det rört sig mest i bilden under angiven tid. Fördelen med detta är att ni får kontroll på var i butiken kunder väljer att gå så ni kan 

planera kampanjer och utställningar efter var ni har mest trafik. Eller flytta vissa kategorier så att kunder tar ett större kundvarv. Parallellt med detta fungerar kameran som vilken annan 

övervakningskamera som helst.

Heatmap

Demografisk statistik Utöver informationen ni får från kundräknaren kan man med kameror som använder sig av AI teknik också få statistik på vilken typ av människor som besöker butiken. Den statistik 

som presenteras visar ungefärlig ålder och kön på besökare.



Kontrollera antalet personer i lokalerna

Ger kunderna ett tydligt meddelande på en skärm vid ingången 

som instruerar dem att komma in eller vänta

Stöder flera ingångar och utgångar

Mycket mer korrekt lösning för folkräkning än vad tidigare 

kamerorna klarat av

Lätt att installera

Besöksberäknaren 



Analys av kundvarv:

Med vårt nya system kan du få fullständig kontroll på dina varma och kalla ytor i 

butiken, dvs var kunderna rör sig eller inte rör sig i din butik, hur långt kundvarvet 

tar, hur du aktivt kan minska eller allokera kö. Säker Assistans har idag det ultimata 

stödverktyget för att ”skruva affären” och hitta optimal lönsamhet. Ett modernt 

stöd i dina affärsbeslut.

Öka lönsamheten med AI som stöd



Visuell information om kunder

1 plattform, smidig jämförelse mellan olika butiker 

WEB baserad lösning som nås från distans

Affärsnytta och övervakning i ett system

Rapporter från olika butiker vid olika tider eller jämför vid samma 

tid

WEB API för tredjeparts lösningar

Export i Excell eller JPG

Med centraliserad statistik kan huvudkontoret få 

värdefull information om kundtrafik i samtliga 

butiker. Detta gör att strategiska beslut om 

kampanjer, varuplacering, personaltäthet, mm kan 

tas med verkliga kunder som underlag.

Centraliserad statistik



Se när kunderna är inne i butiken

Hur många köper/köper inte

Bemanning utifrån besökshistorik

Alla tider, datum och intervaller

även utifrån demografi

Kön, åldersgrupp mm

Kundräknare



Minska kötiden

Förflytta kön preventivt

Meddelande till personal vid kö

Kökontroll



Varma och kalla punkter i detalj

Kampanjhantering

Var placera marginalprodukter

Optimera och förläng kundvarvet

Flödeskontroll

persons



Säker Assistans AB är specialist på säkerhet och skydd, med spetskompetens inom 
den nya AI tekniken. Vi  har  många kunder som är skyddsklassade, samt mer publika 

företag som Ahlsell, Stena och ICA. Vi har skyddsklass 2 och har AAA rating.

Kontakta oss gärna på mail  info@sakerassitans.se eller telefon 
08-556 777 22. 

Säker Assistans hanterar projektledning och installation över hela landet.  

mailto:info@sakerassitans.se

