Öka intäkterna
med ESL

ETT SYSTEM
- många möjligheter

Med en ESL-lösning från Wraptech kommer butiken att få
ökade intäkter samt minskade kostnader. Priset i kassan
kommer alltid att vara detsamma som priset på hyllkanten
och butiken får de bästa möjligheterna att göra effektiva
kampanjer som väsentligt bidrar till ökat resultat.
Stora besparingar på tunga manuella uppgifter i samband
med prisuppdateringar och kontroller frigörs tid som kan
bytas ut för kontantbesparingar eller används för att
förbättra den personliga kundservice.

etikett med varan och varaktiga prisuppdateringar sker helt
automatiskt och i praktiken behövs ingen support på
systemet innan batterierna behövs byts ut vart femte år.

ESL-lösningen gör det enkelt att synkronisera priset i den
fysiska butiken med priset i webb-shopen. Något som
stärker företagsbilden och ökar kundlojaliteten.
Systemet är enkelt och pålitligt Det är enkelt att ”länka”

Som något helt unikt på marknaden kan detta system
också utökas med elektroniska klädtags, temperaturgivare
och ”tomt i hyllan Sensors” - alla kommunicerar trådlöst och
använder samma åtkomstpunkt och server.

ÖKADE INTÄKTER

BESPARINGAR

• Alltid korrekta priser

• Administration

• Nöjda kunder> lojala kunder

• Slut med att byta skyltar och kolla priser

• Tydliga erbjudanden

• Förbrukningsvaror

• Markera med grafik och färger (röd eller gul)

• Slut med utskrift på papper och bläck kostnader

• Korta kampanjer ”Happy Hour”, ”Rain Prices”

• IT

• Äkta omnichannel

• Slut med inköp / drift / underhåll av skrivare

• Samma pris i butik som online

• Felaktiga priser

• Mer tid för kunderna

• Slut med att använda dyrbar tid för att

• Nöjda kunder köper mer
• Image / branding
• Visar att butiken följer med i utvecklingen

rätta till misstag

SÅ DET FUNGERAR DET
Trådlös 2-vägskommunikation · 1 åtkomstpunkt täcker 2.500 m2
Integration · Altierre Server integreras med backoffice / ERP
Automatisk uppdatering · Altierre Server får en fil och uppdaterar etiketten/skylten
Manuella uppdateringar · Möjlighet att uppdatera priser individuellt
Övervakning · Följ status och övervaka system i webbaserat dash- board

DIGITAL EPAPER SIGNS
Tydlig och klar
Bra kontrast och hög upplösning gör etikett/skylt läsbar
från alla vinklar.

Färger
Vit + Svart. Möjligt med röd eller gul som den
tredje färgen.

Utbytbart batteri
Mycket låg energiförbrukning garanterar
5 års batterilivslängd (4 dagliga uppdateringar).

6 storlekar
Välj den storlek som passar uppgiften.

Tvåvägs kommunikation
Säkerställer uppdatering. Möjliggör övervakning av etikett
och kontrollera till exempel batteristatus.

4 olika sidor
4 st displaysidor i minnet, vilket ger möjlighet för
personalen att få tillgång till intern information som
lagernivå etc, direkt på hyllan

VÅRA MODELLER
E-TAG 150

Skylt (mm)
46,6 x 39,1 x 17,3

E-TAG 420

Display (mm)
27,6 x 27,6

E-TAG 210

Skylt (mm)
66,8 x 36,8 x 14,0

Display (mm)
84,8 x 63,6

E-TAG 580

Display (mm)
48,6 x 23,8

E-TAG 290

Skylt (mm)
86,9 x 43,9 x 13,8

Display (mm)
66,9 x 29,1

Skylt (mm)
100,8 x 85,8 x 13,5

Skylt (mm)
136,3 x 115,5 x 13,5

Display (mm)
118,8 x 88,3

E-TAG 740

Skylt (mm)
185,1 x 134,4 x 20,4

Display (mm)
161,6 x 97,0

ALTIERRE ACCESS POINT (AAP)
Stor kapacitet - varje AAP hanterar upp till 100 000 skyltar.
Stort räckvidd - varje AAP täcker upp till 2500 m2.

Altierre Sync Master - Om storleken Vid installation
kräver mer än 1 AAP, ansluts en Altierre Sync Master
som synkroniserar samtliga AAP’er.

Enkel installation - AAP ansluts till Ethernet och får ström
via LAN-kabel (PoE). Inget behov av 220V.
Unik ”Frekvenshoppning” - Till skillnad från WiFi och
Zigbee hittar AAP automatiskt en fri kanal och lämnar också
automatiskt en upptagen kanal. Inget behov av inställning eller
mapping, varken under eller efter installationen. AAP påverkar
Således ingen befintlig eller framtida WiFi-installation.

FLER ALTERNATIV
Altierre använder samma infrastruktur för alla produkter,
vilket gör det möjligt att kombinera användningen av
elektroniska etiketter/skyltar med andra sensorer.
Temperaturmätare

iTag- hängmärke

Tom-hylla-sensor

Altierre grundades 2002 med huvudkontor i
Silicon Valley, USA. Företaget drivs av innovativa
krafter och äger patent inom chipdesign och trådlös kommunikation. Ambitionen är att leverera den
bästa ESL-lösningen med marknadens lägsta TCO.
År 2017 har de installerat mer än 1 500 butiker med
totalt över 10 000 000 etiketter. I Skandinavien säljs
Altierres produkter i nära samarbete med
Wraptech Svenska AB

KONTAKTA OSS

Wraptech Svenska AB
664 91 Grums
Växel: 0555-61615

Är ESL intressant för din butik? Kontakta Wraptech SkanCode
att höra mer om hur systemet fungerar och om vilka
möjligheter som bifogas.

Källstorpsvägen 8
shop@wraptech.se
www.wraptech.se

