ESL
in een
notendop
Mooi ontwerp
Mooie en vooruitstrevende look & feel.

Antwoordformulier
Naam winkel

Gemeente

Scherpe EPD-technologie
De scherpe EPD-technologie laat zelfs toe
logo’s en afbeeldingen weer te geven.

Contactpersoon

Vervangbare batterij
De batterij kan u zelf vervangen en kan
afzonderlijk worden aangekocht.

Telefoon

Meerdere kleuren
De letters of achtergronden kunnen worden
weergegeven in zwart, wit, rood en geel.

E-mailadres

Verschillende formaten
De labels bestaan in verschillende formaten
met displays in hoge resolutie.
Brede kijkhoek
Hele brede kijkhoek (nagenoeg 180°)

Contacteer mij voor meer info / een offerte

Levensduur
Heel laag batterijverbruik, de batterijen gaan
5 tot 7 jaar mee.

Ik wens een vrijblijvende demo bij mij in de zaak

Snelle reactietijd
Snelle reactietijd (minder dan 15 seconden).
Eenvoudig te monteren
Kenmerkend voor deze oplossing is de
eenvoud van installatie en dagelijks beheer.
Bovendien integreert u de technologie
eenvoudig met uw apotheeksoftware. De
installatie is eenvoudig en neemt relatief
weinig tijd in beslag.

Elektronische
schapetiketten
Fax dit formulier naar 03/777.02.18
of e-mail naar informatie@sdp.be
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• Innovatief
• Tijdbesparend
• Betrouwbaar & veilig
• Beschikbaar in verschillende formaten

Elektronische
schapetiketten
Steeds meer winkels en supermarkten schakelen
over op elektronische etiketten. Zaakvoerders
willen correct aangeduide prijzen, zonder dat
ze er zelf een massa tijd in moeten investeren.
Nieuwe prijzen of prijswijzigingen worden
automatisch en feilloos doorgestuurd naar de
etiketten in de winkel. Het systeem garandeert
dat de prijzen steeds correct zijn.

Werking
Het artikelbestand staat centraal op de server waar
prijswijzigingen automatisch binnenkomen via uw
leverancier of manueel worden ingegeven. De
prijzen worden via het netwerk doorgestuurd naar het
centrale basisstation. Van hieruit vertrekt een signaal
naar de etiketten. Interferentie met andere systemen
is uitgesloten. De artikels en bijhorende prijzen en
prijswijzigingen worden geïmporteerd vanuit uw
kassasoftware.

Voordelen
Innovatief
In dit digitale tijdperk zijn klanten steeds veeleisender.
Ze doen tal van aankopen online en gebruiken hun
smartphone of tablet om prijzen te vergelijken alvorens
tot aankoop over te gaan. Met ESL brengt u uw winkel
op digitaal niveau en past u de prijzen snel aan.
Betrouwbaar & veilig
Met ESL kiest u voor betrouwbaarheid. In tal van
apotheken geven de labels al jaren elke dag opnieuw
de prijzen weer. Volledig foutloos, zonder haperingen
of technische problemen. U kiest dus voor een systeem
waar u altijd op kunt rekenen.
De veiligheid is verzekerd. Het signaal is via encryptie
beveiligd. Zo wordt hacking onmogelijk.
Verschillende soorten en formaten
SDP beschikt over verschillende afmetingen en types
elektronische labels. Behalve productnaam, prijs
en barcode kunnen ook logo’s, afbeeldingen of
promotieprijzen worden weergegeven. De nieuwste
EPD- technologie laat zelfs toe bepaalde onderdelen
in kleur weer te geven, u heeft hierbij de keuze tussen
geel en rood.

Eenvoudig
Kenmerkend voor deze oplossing is de
eenvoud van installatie en het dagelijks beheer.
Door onze jarenlange ervaring verloopt de installatie
vlot en probleemloos.

Technologie
Grafische labels zijn gebaseerd op EPD- technologie
voor glasheldere leesbaarheid en hoge resolutie van
tekst en afbeeldingen. Hierdoor kan een productlogo
of afbeelding worden toegevoegd. Grotere varianten
kunnen zelfs worden voorzien van barcode of qr-code
met link naar website of reclamefilmpje.

