VENSAFE-AUTOMATEN BESCHERMEN
DURE PRODUCTEN

UITDAGING
Rema 1000 Stavset in Trondheim, een winkel van de supermarktketen van
de Reitangruppen, wil het zijn klanten zo makkelijk mogelijk maken om
te winkelen, maar wil ook het werk van zijn werknemers verlichten en zijn
logistiek optimaliseren.

RETAILOPLOSSING
De retailoplossing heet Vensafe. De Vensafe-automaat na de kassa zorgt voor meer efficiëntie in
de winkel, vermindert verliezen en diefstal en beperkt ook de geldhoeveelheid van een aantal
dure producten. Met de Vensafe-automaat kunnen retailers verlies van kleine goederen met een
verhoogd risico op diefstal zoals scheermesjes, cosmetica, parfum, cartridges, videospelletjes,
sigaretten, geneesmiddelen, condooms enz. voorkomen
Alle transacties en gebeurtenissen op de Vensafe-automaat worden geregistreerd. Dit geldt voor
zowel verkooptransacties als voor fysieke gebeurtenissen zoals bijvullen en deuren openen. Van elk
verkocht product kan worden getraceerd waar en wanneer het werd verkocht.

RESULTAAT
“Met Vensafe-automaten weten we altijd welke producten we in de winkel hebben en hebben
we onze verliezen onder controle”, aldus Øyvind Dahl, Store Managert in de Rema 1000 Stavset
in Trondheim. “We kunnen elke transactie nauwgezet volgen, zodat we alles op elk ogenblik
kunnen controleren. Het grootste verschil met vroeger is dat we nu een overzicht hebben;
we hebben alle prestaties, orders en het volledige proces volledig onder controle, alles is erg
duidelijk. Dit is voor ons totaal nieuw,” zegt Dahl.
“Met Vensafe-automaten weten we altijd welke producten we in de winkel hebben en hebben we onze
verliezen onder controle”, aldus Øyvind Dahl, Store Managert in de Rema 1000 Stavset in Trondheim.
“We kunnen elke transactie nauwgezet volgen, zodat we alles op elk ogenblik kunnen controleren. Het
grootste verschil met vroeger is dat we nu een overzicht hebben; we hebben alle prestaties, orders en het
volledige proces volledig onder controle, alles is erg uidelijk. Dit is voor ons totaal nieuw, ”Alles gaat veel
makkelijker en sneller met de Vensafe-automaten. Vroeger moesten onze werknemers rondlopen in de
winkel om de goederen bij te vullen. Nu gaat dat veel makkelijker: we vullen onze goederen niet meer bij
tijdens de openingsuren waardoor rommel en zakken in de winkel tot het verleden behoren. Elke zondag
doen we een ‘raid’, en vullen we bij en plaatsen we bestellingen. Het volstaat om de Vensafe-automaat
een keer per week volledig te vullen, en daarna twee keer bij te vullen,” legt Dahl uit.
“Onze klanten lopen niet het risico dat ze snus kopen die al verschillende maanden in de rekken staat.
We verkopen altijd verse producten omdat we onze stock en aanvullingen beter kunnen controleren. Ik
hoor de klanten zeggen: “We weten dat de rookwaren hier vers zijn.” Het is zeker belangrijk voor ons dat
klanten het verschil merken en hun tevredenheid uiten,” zegt Dahl.
“Toen we begonnen met de verkoop van zonder voorschrift verkrijgbare geneesmiddelen in de
Vensafe-automaat, zagen we een sterke stijging van de verkoop. Klanten zagen de producten en dat
wierp zijn vruchten af. Ik raad Vensafe-automaten aan iedereen aan - ze zijn hun investering meer dan
waard,” besluit Dahl.

STRONGPOINT VERANDERT DE MANIER WAAROP
KLEINHANDELAARS ZAKENDOEN
StrongPoint is een provider van geïntegreerde technologische oplossingen, gespecialiseerd in de
kleinhandelsector. We bieden probleemloze en innovatieve oplossingen voor kleinhandelaars. Alle
StrongPoint-oplossingen helpen kleinhandelaars bij het verhogen van hun productiviteit en
verbeteren de winkelervaringen van hun klanten. StrongPoint biedt een uitgebreide ervaring,
advies en ondersteuning aan onze klanten. StrongPoint is genoteerd op de aandelenbeurs van Oslo.
Het bedrijf heeft 570 werknemers en heeft zijn hoofdkantoor in Raelingen, Noorwegen.

