BEVEILIGINGSOPLOSSINGEN
VOOR DE DETAILHANDEL

PASKLARE OPLOSSINGEN,
XL KOSTENEFFICIËNTIE
WE BEGRIJPEN DE BEVEILIGINGSZORGEN VAN DE DETAILHANDEL
De detailhandel moet het hoofd bieden aan talrijke uitdagingen om concurrerend te blijven. Zowel de controle
op overheadkosten, het beperken van voorraadfraude als de verbetering van de operationele efficiëntie hebben
directe invloed op de winstmarges. STANLEY helpt winkeliers om hun voorraden, werknemers, klanten en
merkreputatie te beschermen met maximale kostenefficiëntie.

STANLEY ontwerpt en implementeert totaaloplossingen
die de risico’s en kosten beperken voor retailers met een
groot nationaal of internationaal netwerk. We passen
uw beveiligingssystemen aan, zodat deze met optimale
efficiëntie werken in zowel kleine, middelgrote als grote
winkels.

van uw systeem bewaken: Hoe sterk zijn de kosten
door voorraadfraude gedaald en hoe kunnen we de

ÉÉN PLATFORM DAT TIJD EN GELD
BESPAART

STANLEY integreert alle vereiste beveiligingssystemen
in één kostenefficiënte oplossing: videobewaking,
toegangscontrole, tijd- en aanwezigheidsregistratie,
inbraak- en branddetectie.

Wanneer al uw beveiligingssystemen op één platform
draaien, kunnen deze op afstand worden beheerd, bewaakt
en onderhouden met lagere operationele kosten tot gevolg.
STANLEY kan problemen op afstand beoordelen, om zo de
kans op een succesvolle eerste interventie te verhogen en
het aantal technische interventies te verlagen. Dit bespaart
retailers tijd en verlaagt hun jaarlijkse beveiligingskosten.
Minder defecten in de beveiligingssystemen verkleint
ook het risico op diefstal. We blijven de doeltreffendheid

risico’s en operationele kosten nog verder verlagen?

INTEGRATIE

OPTIMALE KOSTENEFFICIËNTIE
We blijven de doeltreffendheid van uw systeem bewaken:
Hoe sterk zijn de kosten door voorraadfraude gedaald en
hoe kunnen we de risico’s en operationele kosten nog
verder verlagen?

PERFORMANCE IN ACTION
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EEN OPLETTEND OOG OM RISICO’S EN KOSTEN
TE VERMINDEREN
Videobewaking is een sterk wapen tegen fraude en andere incidenten. Maar het is een
dure oplossing, aangezien winkeliers grote oppervlaktes moeten bewaken: winkels,
voorraadlocaties, opslagruimtes en leveringslocaties. STANLEY levert kostenefficiënte
oplossingen. We concentreren de bewaking op kwetsbare zones zoals de in- en uitgangen
en etalages van winkels, zodat de bewaking met minder camera’s toch effectief is.

HOOGSTAANDE BEWAKING VAN KWETSBARE
ZONES
De zones rond de kassa’s vormen een risico. Daarom adviseren we om een camera te
richten op de kassa. Maar STANLEY gaat nog een stap verder. We kunnen de bewaking
automatiseren door het camerasysteem aan de kassa te koppelen. Intelligente software
kan dan de kassa-invoer vergelijken met de cameraopnamen. Wanneer er slechts vijf
items worden gescand en geregistreerd op het aankoopbewijs terwijl er acht goederen
worden vastgelegd op video, treedt een automatisch alarm in werking.

EFFICIËNT PERSONEELSBEHEER
Winkeliers kunnen aanzienlijke besparingen realiseren met geautomatiseerde
toegangscontrole die wordt gekoppeld aan een systeem voor tijd- en
aanwezigheidsregistratie. STANLEY levert oplossingen die zowel gebruiksvriendelijk zijn
voor het personeel als kostenefficiënt voor het personeelsmanagement.

VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE ARTIKELBEVEILIGING
(ELECTRONIC ARTICLE SURVEILLANCE)
STANLEY vergroot de effectiviteit van uw EAS door deze volledig te integreren in het
hele beveiligingssysteem. Als het alarm afgaat, draaien de videocamera’s bij de hekken
automatisch in de juiste richting. STANLEY onderhoudt strategische samenwerkingsverbanden
met belangrijke EAS-leveranciers, zodat we een veilige en tijdige levering kunnen
garanderen.

AUTOMATISCHE ANALYSE VAN KOPERSGEDRAG
STANLEY maakt van uw videobewakingssysteem een krachtig instrument voor marketing
en personeelsmanagement. Het systeem analyseert automatisch het vastgelegde
koopgedrag. Het geeft aan welke zones en producten vaker of minder vaak worden
bekeken, zodat u belangrijke marketinginzichten krijgt in het koopgedrag van uw klanten.
Het winkelverkeer wordt geregistreerd, met alle drukke en rustige uren. De winkelier
kan de dienstroosters en het aantal medewerkers hierop afstemmen, voor een grotere
kostenefficiëntie.

STANLEY ASSURE PARTNERSHIP
TM

U bent verzekerd van de meest innovatieve, voor u best passende beveiligingsoplossing
zonder daarvoor direct te moeten investeren. Wij implementeren de nieuwste
technologieën en producten, onderhouden uw systemen en sluiten deze aan op ons
Security Operations Center. Dit alles leggen we vast in een voor u haalbare
betalingsovereenkomst. Een oplossing van nu met oog op de toekomst.
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