A rendszer teljesen
automatizált, az
adatok gyűjtését,
elemzését, és a
feladatok kiküldését is
automatikusan
végzi.

Takarítás

Napi rutin.
Nyisson a sikerre!

a Guard Control Kft. biztonsági megoldása

ONLINE

BOLT ELLENŐRZÉS

RENDSZER

Webes rendszerelérés: 7/24/365
Folyamatos online kapcsolat
GDPR szerinti adatkommunikáció saját APN-nel, és adattárolás
Kiértékelés, fényképes jegyzőköny, feladatok küldése 4GB adatforgalommal
Teljeskörű garancia a bérelt telefonokra az előfizetés idejére

Karbantartás

Árukészlet

Egy üzlet sikerét a vásárlói megítéléseken túl több
tényező is befolyásolhatja, de talán a legfontosabb
az alapszabályok betartása. A higiéniai és technikai
feltételek legalább annyira meghatározóak, mint az
árukínálat optimalizálása.
A Bolt ellenőrzés egy webes szolgáltatásként tartja
kontroll alatt üzletét. Így bármilyen távolságból
teljes képet kap
az aktuális állapotokról.
Rendezett enteriőr kialakítása nap mint nap | Az
árucikkek megfelelő tárolása | A berendezések
rendszeres karbantartása | Azonnali státusz
információk elérése bárhonnan | Eredmények,
jelentések, fényképek elérése bármikor | Nem igényel
szakembert, sem külön hardvert az adattárolás.
| Bérelhető strapabíró telefonnal

Okostelefon & felhő struktúra
4G adatkommunikációval
Teljes körű adminisztratív funkciókkal

Az üzlet harmóniája
A rendszer működése rendkívül egyszerű: a boltvezető
a reggeli nyitás előtt vagy meghatározott időpontokban
ellenőrzést végez a boltban, amit egy internet kapcsolattal,
kamerával rendelkező okos eszköz segítségével tesz meg, és az
általa betöltött eredmények, jegyzőkönyvek, esetenként fényképek
azonnal megjelennek egy webes háttérrendszerben, amit egy
adminisztratív felületen keresztül bárhonnan el lehet érni. A
jelentésekről a rendszer természetesen üzeneteket is küld a kívánt
email címre. A megoldás architektúrája nem kíván különösebb
ügyféloldali fejlesztést, mindössze egy telefonra vagy egy asztali
gépre van szükség.

Adatbeviteli lehetőségek
•
•
•
•
•
•

szabadszavas szöveg bevitel – hangalapú vagy kézi módon
kijelölés listából
eldöntendő kérdések megjelöléssel
vonalkód beolvasás telefon kamerával
szövegfelismerés telefon kamerával
fotókészítés telefon kamerával

Élőerős munkafolyamat szabályozás
online megoldással, okos eszközzel
KISKERESKEDÉS | BEMUTATÓTEREM | ÉTTEREM | KÁVÉZÓ

TAKARÍTÁS

KARBANTARTÁS

minden higiéniával
kapcsolatos
feladat egyszerűen
kontrollálható

a helyiségek és
berendezések
jó állapotának
megőrzése

ÁRUKÉSZLET
a bolt előírásainak
megfelelő készlet és
látvány ellenőrzése

Eszközvédelem
• Ütés-, por- és teljes
mértékben vízálló kialakítású
Checkingsystem okostelefon
• 4G-s adatkommunikációval
• teljeskörű garanciával

PRÓBÁLJA KI MOST!
KERESSE SZAKTANÁCSADÓNKAT!
Guard Control Kft.
+36 1 203 7557 | info@checkingsystem.net | 2040 Budaörs, Kinizsi u. 30.

