Retail
Intelligence
Det självklara valet för ökad lönsamhet!

Ökad lönsamhet inom Retail
Säker assistans levererar analyssystem för noggranna beslutsstöd inom detaljhandel. Med
kombinationen mellan bred teknik och retailkunskap stöder Säker Assistans handlaren till att öka
sin lönsamhet samt vara ett stöd för sortimentsutveckling och bättre kontroll. Med vårt system kan

ni få fullständig kontroll över era varma och kalla ytor i butiken, var kunderna rör sig eller inte rör sig i
er butik samt 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 era affärsbeslut.

Lösningar
Säker Assistans levererar lösningar som är anpassade för detaljhandeln, där handlaren på ett
noggrant och vetenskapligt sätt kan bygga samt utveckla lönsamheten och optimera servicen i
butiken.

De olika lösningar som vi erbjuder är:

✓ Besöksräknare
✓ Stay Safe
✓ Kö-kontroll
✓ Flödeskontroll

Besöksräknaren
Med besöksräknaren får ni verkliga siffror på hur många kunder som
besöker er butik. Förutom antalet kunder per dag får ni också tillgång till
vilka tider kunder besöker er, vilken åldersgrupp de tillhör samt vilket
kön det är på besökarna. Ni kan också få information om vilket humör

era besökare är på. Detta sammantaget gör att ni kan planera
kampanjer, personaltäthet och produktval till butiken.
Ett ovärderligt verktyg för butiksutvecklare.

Stay Safe
Stay Safe är en applikation som är kopplad till besöksräknaren, där antalet
besökare som befinner sig i lokalen presenteras live via en hemsida eller en
monitor i entrén så kunderna ser den. Ni får också tillgång till historiken för
hur många som befann sig inne i butiken samtidigt vid ett angivet tillfälle.
Detta gör att ni kan informera era kunder om vilka tider det är högtryck och
trängsel samt vilka tider som det är lugnare. Med Stay Safe tar ni ansvar mot
era kunder genom att informera dem hur läget i butiken ser ut just nu.

Kö-kontroll
Med kö-kontrollen får ni ovärderlig information om kösituationen i er butik.
Statistiken visar hur mycket kö det är i respektive kassa vid olika tider. Ni kan
också få information om vilken åldersgrupp som besöker vilken kassa samt
vilket kön de har. Även här kan ni få information om vilket humör kunderna är
på när de står i kö. Detta gör att ni kan mäta vad olika åtgärder har för effekt
på köerna och kunders nöjdhet. Men kö kontrollen får ni dessutom
information om hur lång tid det tar att expediera kunderna och mäta hur
olika åtgärder påverkar detta.

Flödeskontroll
Flödeskontrollen är ett ovärderligt verktyg för de flesta butiker. Har ni

✓ Persondetektering och spårning,

flödeskontrollen installerad får ni fullständig kontroll på kunders

✓ Uppskattning av kön och ålder

beteende i butiken. Vilka vägar väljer de? Hur länge uppehåller de

✓ Analys av känslor

sig vid olika platser mm. Allt detta gör att ni kan planera placering av

✓ Statistik för intryck och blick

produkter med högre marginal vid de platser kunderna faktiskt rör

✓ Köövervakning

sig på. Eller varför inte planera ombyggnationer, kampanjer eller

✓ Varaktighet för vistelsen i ett specifikt området

personaltäthet efter verkliga data om beteende.

✓ Värmekarta – butikslayout
✓ Omvandlingsfrekvens

Flödeskontroll
Flödeskontrollen är ett ovärderligt verktyg för de flesta butiker. Har ni flödeskontrollen
installerad får ni fullständig kontroll på kunders beteende i butiken. Vilka vägar väljer de?
Hur länge uppehåller de sig vid olika platser mm. Allt detta gör att ni kan planera placering
av produkter med högre marginal vid de platser kunderna faktiskt rör sig på. Eller varför
inte planera ombyggnationer, kampanjer eller personaltäthet efter verkliga data om

beteende.

Centraliserad statistik
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. Det är en stor fördel att se vilken
kundkategori man har i olika butiker. Tänk er att kunna välja strategi
och utbud för att maximera lönsamheten i varje butik baserat på
vilka kunder som handlar just där.

All data kan också exporteras för att användas i andra system. Det
finns även ett WEB API för integrering med befintliga system.

Dashboard
✓ Molnbaserad

✓ Användardefinierad rapportering (dagligen, veckovis, månadsvis, årligen)
✓ Export Data / API

DASHBOARD FUNKTIONER
✓ Webbinstrumentpanelen låter dig komma åt detaljerad besökarstatistik
med vilken enhet som helst, var som helst och i realtid.
✓ Automatisk uppdatering för den senaste versionen av programvaran
✓ Tillgänglig från dator, smartphone, surfplatta
✓ Realtidsdata är alltid uppdaterad

✓ Modulär arkitektur, lätt att anpassa till specifika kundbehov

Teknik

Kamera

✓ WFI baserad kamerateknik, snabb installation

✓ Mobilt – enkelt att flytta vid ombyggnad, flytt av inredning
✓ Molnbaserat
✓ Lagring – AWS eller motsvarande
✓ Språkflexibelt

Produkt Spec
Kamera:
EL
Laddkabel
Wi-Fi
Mobilanslutning
Kamera

13,5 cm (bredd) x 6,1 cm (höjd) x 4,8 cm (djup)
DC 12V / 2A
5,5 x 2,1 mm
2,4 / 5 GHz b / g / n / ac
LTE
5 Mpx autofocus (vinklar: horisontell 84 °
vertikal 87,6 °)

Business Case
Fakta:

Målsättning:

Resultat 8 mån:

✓ 670 kvm

✓ Öka kundvarvet med 2 min

✓ Kassaslag till + 240 SEK / kund

✓ + 1500 kunder / dag

✓ Öka kassaslag till 250 SEK / kund

✓ + 7 MSEK/ rullande 14 MSEK

✓ Kundvarv 7,5 min

✓ +20 MSEK inom två år

✓ Ökad marginal

✓ Kassaslag 230 sek / kund

✓ Öka marginal

✓ Antal varor 9
✓ Oms. + 78 MSEK
✓ Installation 2020

Säker Assistans AB är specialister på säkerhet och skydd, med spetskompetens inom
AI teknik. Vår kundkrets inom säkerhet består av allt från stora skyddsobjekt till mer
publika företag som Ahlsell, Stena, ICA mm.
Vi är certifierade av SBSC i larmklass 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.

