
FORDI HVER KUNDE TÆLLER



DEN ENESTE SOFTWARE
DU HAR BRUG FOR 

Fremtidens fysiske detailbutikker vil i stigende
grad være mere optimerede ved hjælp af digitale
tiltag, hvorved deres kapacitet og potentiale
udnyttes bedst muligt.

Teknologi, data og automatisering, der øger
effektivitet og kapacitet, samt giver værdifuld
dataindsigt om butikkernes reelle brug og behov
bliver mere og mere populært.

Årsagen er simpel: ønsket om mere bæredygtige,
intelligente butikker, der samtidig er trygge,
ressourceeffektive og besøget værd.

 

TRANSFORMER DINE 
BESØGENDE TIL KUNDER

Med vores alt-i-et tracking system tilbyder vi
daglig adgang til kundeinformation, der giver

dig indblik i hvem dine kunder er, hvad de køber
og hvordan de opfører sig under deres besøg i
din butik. På den måde kan du lære alt, der er

værd at vide om dine kunder, herunder
kundeadfærd, kunderejse og demografi. 

 
Ved at opnå værdifuld viden om dine kunder,
kan du øge din butikseffektivitet og optimere

dine daglige virksomhedsoperationer for øget
profit. 

 

OPDAG DEN FULDE KUNDEREJSE
Hver persons rejse i en butik kan blive opfanget og analyseret, således du kan identificere de
mest brugte ruter, indgange og udgange, samt opholdstid i udvalgte områder. Du kan
analysere dataene over en valgt periode, samt generere heatmaps og tracking-maps, der viser
trends og bevægelsesmønstre. Denne information er fordelagtig når du skal udarbejde
handleplaner og planlægge fremtidige events og justeringer. Ved at kende de populære
områder i din butik, kan du optimere dit butikslayout og forbedre dine marketingstrategier. 

Vores system tracker dine kunder fra de træder ind i din butik til de foretager et køb og
forlader butikken. Hermed kan du opnå værdifulde nøgletal, herunder konverteringsrate, hit-
rate, salg pr. besøgende og meget mere. 

 



Live Inside
Antal personer inde i butikken i realtid

Opholdstid- og steder
Hvor, og i hvor lang tid, stopper folk og
kigger?

Heatmaps
Visualisering af populære områder 

Kundetal pr. dag
Sammenlignet med andre
dage/uger/måneder/år

IoT luftkvalitet & temperatur
Mål indendørsklima, herunder
luftkvalitet, luftfugtighed og
temperatur med IoT sensorer 

FÅ INDBLIK I DET DER TÆLLER

IoT lyd & lys
Mål lydniveauer og belysning, samt
forstå om disse påvirker salgslysten 

Kø-tider og håndtering
Se kø-tider og tendenser, således du
undgår lange ventetider ved kassen 

Adgang til rådata
Via API og CSV integration 

Demografisk genkendelse
Opfang køn på dine kunder, samt få
seperate tællinger for børn 

Gruppe- og højdefiltrering
Registrer familier og grupper, der går
sammen og få seperate tællinger for
børn. 

Vi giver dig indsigt med præcise
real-time data og vigtige KPI’er,
så du kan træffe de rette valg på

de rette tidspunkter



Vi behandler kun nødvendige data og
altid i overensstemmelse med GDPR.

Al data, der sendes til vores servere, er
krypteret med SSL nøgle.

Medarbejdere, der beskæftiger sig
med persondata, bliver løbende
opdateret om GDPR.

 

DATASIKKERHED FULD INTEGRATION
Vores software kan integreres med
jeres nuværende POS-system, API og 
BI systemer, bookingsystemer,
bemandingsplaner og meget mere. 

På den måde får I værdifuld indsigt, 
der sikrer at I kan være 
handlekraftige og bevare overblikket.

Hos Vemco Group har vi mere end 17 års erfaring
indenfor kundetæller- og adfærds
analyseløsninger, og vi er Europas førende på
området.

For os, er troværdighed og integritet den
vigtigste forudsætning for alt hvad vi gør.
Vi lytter dagligt til vores kunders efterspørgsler
for at kunne udvikle vores produkter således de
imødekommer vores kunders ønsker.

Med os kan du handle baseret på fakta, i stedet
for intuition, så du kan øge salg og effektivitet.  
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