Shop Automatisering
Meer omzet en meer rendement met uw shop!

Uw shop automatisch open
als u naar huis gaat!
RoboPos biedt daarvoor betaalbare
en betrouwbare technologie.
•
•
•
•

Krachtige vending robots
Afhaalunits met sms functie
Verkoopautomaten
Software en webshop

Applicaties waarmee u uw omzet en uw
rendement kunt verhogen.
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RoboPos: Robotic Point Of Sale
De ontwikkeling van RoboPos retail solutions

productopslag, automatisch uitgeven,

is gebaseerd op know how en ervaring op

transporteren, aflevercontrole en betalen.

het gebied van productie automatisering

Voor aflevercontrole worden RFID en camera

en apotheekautomatisering. Er is een

systemen ingezet.

intensieve samenwerking met retailbedrijven
groothandels, winkel designers en marketing

Softwareoplossingen omvatten product database,

specialisten.

product presentatie, product selectie en bestelling,
betaling, voorraadmanagement, shop manage-

RoboPos biedt retail technologie voor het

ment, remote control en interfaces met andere

verhogen van omzet, efficiency en rendement.

systemen.

Daarbij worden systemen toegepast voor
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Meer omzet en meer rendement
met uw shop!
Robopos heeft belangrijke eigenschappen om de omzet en
het rendement van uw shop te verbeteren.
•

24/ 7

• Combinatie shop en webshop
RoboPos kan geopend zijn 24 uur per

RoboPos biedt de mogelijkheid om op

dag, 7 dagen per week. Dat is prettig

internet te browsen en direct in de shop

voor uw klanten en verhoogt uw omzet.

af te halen.

Maximale openingstijden, maximale omzet…
•
•

Voorraadbeheer

Volledig Automatisch

Door optimaal voorraadbeheer weet u

RoboPos is volledig automatisch

altijd waar uw producten zijn en kan uw

en functioneert zonder personeel.

voorraadwaarde afnemen. Het systeem

Minimale personeelskosten en
afhankelijkheid van personeel…

heeft het first in first out principe, houdbaarheidsdata kunnen worden bijgehouden en producten
kunnen onder optimale condities worden bewaard.

•

Compact en veelzijdig
Het systeem heeft een hoge voorraad-

Minimale voorraadwaarde in verhouding tot uw
omzet…

dichtheid waarbij u meer producten per
m3 kunt opslaan. RoboPos kan bijvoor-

•

Beveiligd

beeld goed geplaatst worden in een kelder, op een

RoboPos is een gesloten en goed

verdieping of een slecht toegankelijk deel van uw

beveiligd systeem en alleen

pand. Maak onbruikbare ruimte bruikbaar, vestig u

geregistreerd personeel heeft toegang.

op locaties waar het niet mogelijk is om conventio-

Ongewenst verdwijnen van voorraad wordt

nele shops te vestigen…

beperkt…
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Betrouwbaar en
gebruiksvriendelijk…
Door intensief gebruik van deze technologie in
apotheken, ziekenhuizen en groothandels, die soms
tienduizenden producten per dag uitgeven hebben
de robots zich kunnen ontwikkelen tot bijzonder
betrouwbare systemen. RFID techniek en
cameratechniek waarborgen de levering van
de juiste producten aan de klant.
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Leveringsprogramma
Het leveringsprogramma bestaat uit krachtige vending robots, afhaalunits met sms functie,
verkoopautomaten, software en webshop applicaties.
•

Vending robots

•

Webshop applicatie

Met het Robot In Shop Concept wordt de robot

RoboPos biedt een webshop applicatie die

in de shop geplaatst. Klanten kunnen uw shop

gekoppeld kan worden aan de robotsoftware.

24 uur per dag bezoeken, 7 dagen per week om
producten direct van de robot te kopen zonder
dat daar winkelpersoneel bij betrokken wordt.

•

Afhaalunits met sms functie

•

Stand Alone concept

Deze units worden in een buitenmuur van uw shop

Met het Stand Alone Robot Concept wordt de

ingebouwd. Het door de klant gekochte product

robot op een commercieel geschikte locatie

wordt in de machine gevuld en hierbij ontvangt

geplaatst bijvoorbeeld bij vliegvelden, stations,

de klant een sms met een pincode. Bij het afhalen

winkelcentra, attractieparken, hotels etcetera.

voert de klant geboortedatum en pincode in. Zo
kunnen klanten 24 uur per dag, wanneer het uitkomt, bestellingen afhalen zonder dat daar winkelpersoneel aan te pas komt.

•

Verkoopautomaten

Voor beperkte toepassingen kan RoboPos ook
meer klassieke verkoopautomaten aanbieden,
eventueel voorzien van uitgiftecontrole of
bijvoorbeeld koppeling aan verkoopsoftware.
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Onze aanpak
Wij houden ervan om samen te werken. Om

voldoet. Er worden specificaties opgesteld, er is

uw specifieke situatie te analyseren, naar u

een factory acceptance test en een site acceptance

te luisteren en om de juiste vragen te stellen.

test. Tijdens de loop van het project, bij oplevering

Duidelijke doelen te stellen en een passende

en ook daarna wordt de benodigde aandacht

oplossing voor u uit te werken.

besteed aan begeleiding en training van u en uw7
staf om ervoor te zorgen dat u goed met het

Wij werken projectmatig, zien het belang van

systeem kunt werken en in staat bent om de

communicatie in en zorgen ervoor dat het systeem

mogelijkheden maximaal te benutten.

Wilt u 24 uur per dag onbemand geopend zijn?
Neem dan nu contact met ons op: www.robopos.com
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RoboPos NL B.V.
P.O. Box 653, 5140AR Waalwijk
Havenweg, 5145NJ Waalwijk
The Netherlands
Tel:

+ 31 (0)416 34 71 72

Fax:

+ 31 (0)416 65 18 85

E-mail:

info@robopos.com

Website:

www.robopos.com/automation
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