
Øg indtjeningen 
med ESL



Med en ESL løsning fra Wraptech SkanCode opnår butikken 
øget omsætning såvel som sparede omkostninger.  
Prisen ved kassen vil altid være den samme som prisen ved 
hylden og butikken får optimale muligheder for at lave effek-
tive kampagner som bidrager markant til øget indtjening. 

Store tidsbesparelser på tunge manuelle opgaver i forbindelse 
med prisopdateringer og kontroller frigiver tid som kan veksles 
til kontante besparelser eller bruges til at forbedre den person-
lige kundeservice. ESL løsningen gør det nemt at synkronisere 
prisen i den fysiske butik med prisen i WEB-shoppen—noget 
der styrker forretningens image og øger kundeloyaliteten.  

 
 
 
Systemet er enkelt og driftssikkert  
Det er nemt at ”parre” skilt og vare, faste prisopdateringer 
foregår fuldautomatisk og reelt er der ikke support på syste-
met før batterierne skal udskiftes hver femte år.  

Som noget helt unikt på markedet kan systemet endvidere 
udbygges med elektroniske hængemærker, temperaturfølere 
og ”Tom-Hylde-Sensorer” - alle fungerer trådløst og benytter 
samme Access Punkt og server.   

Ét system  
– mange muligheder

BESPARELSER
Administration 
Slut med at udskifte skilte og kontrollere priser

Forbrugsvarer 
Slut med udgifter til papir og blæk

IT 
Slut med indkøb/drift/vedligehold af printere  

Prisfejl 
Slut med at bruge dyrebar tid på at rette fejl  

ØGET INDTJENING
Altid korrekte priser 
Tilfredse kunder > loyale kunder

Tydelige TILBUD 
Fremhæv grafik og farver (rød eller gul)

Korte kampagner 
”Happy hour” , ”regnvejrs-priser”

Ægte omnichannel 
Samme pris i butikken som på nettet

Mere tid til kunderne 
Glade kunder køber mere 

Image/branding 
Vis butikken følger med udviklingen



Sådan fungerer det

Digitale Epaper skilte

Trådløs 2-vejs kommunikation · 1 access punkt dækker 2.500 m2 

Integration · Altierre Server integrerer med backoffice/ERP 
Fuldautomatisk opdatering · Altierre Server får fil og opdaterer skilte  
Manuelle opdateringer · Muligt at opdatere priser individuelt 
Overvågning · Følg status og overvåg systemet i Webbaseret dash-board 

Klar og tydelig 
God kontrast og høj opløsning gør skilte læsbare  
fra alle vinkler. 
 
Udskifteligt batteri 
Meget lavt energiforbrug garanterer 5 års batteritid  
(v/4 daglige opdateringer). 
 
2-vejs kommunikation  
Sikrer opdatering. Gør det muligt at overvåge  
skiltet og følge f.eks. batteristatus. 

Farver 
Hvid + Sort er standard. Muligt med rød eller gul  
som tredje farve.  
 
6 størrelser 
Vælg størrelse som passer til opgaven. 
 
”Skjulte” skærmlag 
4 skærmlag i hukommelsen, gør det muligt, at give  
ansatte adgang til intern info, såsom lagerniveau mm,  
direkte ved hylden. 

e-tag 420 
 Skilt (mm) 

100,8 x 85,8 x 13,5

Display (mm) 
84,8 x 63,6

e-tag 580
 Skilt (mm) 

136,3 x 115,5 x 13,5

Display (mm) 
118,8 x 88,3

e-tag 740
 Skilt (mm) 

185,1 x 134,4 x 20,4

Display (mm) 
161,6 x 97,0

e-tag 150
 Skilt (mm) 

46,6 x 39,1 x 17,3

Display (mm) 
27,6 x 27,6

e-tag 210 
 Skilt (mm) 

66,8 x 36,8 x 14,0

Display (mm) 
48,6 x 23,8

e-tag 290
 Skilt (mm) 

86,9 x 43,9 x 13,8

Display (mm) 
66,9 x 29,1



Wraptech SkanCode ApS 
Gydevang 39-41 
3450 Allerød 
Tlf.: +45 72220211 
info@skancode.dk 
www.skancode.dk

Er ESL interessant for din butik? Kontakt Wraptech SkanCode 
for, at høre mere om hvordan systemet fungerer og om hvilke 
muligheder, der knytter sig til. 

Altierre Access Point (AAP)

Kontakt os.... 

Stor kapacitet – hvert AAP håndterer op til 100.000 skilte. 
 
Stor rækkevidde – hvert AAP dækker op til 2.500 m2. 
 
Nem installation – AAP tilsluttes ethernet og får strøm  
via LAN kabel (PoE). Ikke behov for 220V.  
 
Unik ”Frequenzy Hopping”  – Til forskel fra WiFi og  
Zigbee finder AAP automatisk en fri kanal og forlader også 
automatisk en travl kanal. Ingen behov for indstilling eller  
mapping, hverken under eller efter installation. AAP påvirker 
således ikke WiFi installationer i samme område. 
 

Altierre Sync Master – Hvis størrelsen  
på installation kræver mere end 1 AAP,  
tilsluttes en Altierre Sync Master,  
som synkroniserer flere  
samtidige AAP.  

Altierre blev grundlagt i 2002 med hovedkvarter i Silicon 
Valley, USA. Selskabet er drevet af innovative kræfter og 
ejer patenter indenfor chip design og trådløs kommunika-
tion. Ambitionen er at levere den bedste ESL løsning med 
markedets laveste TCO. I 2017 har de installeret mere 
end 1.500 butikker med samlet over 10.000.000 skilte.

I Skandinavien sælges Altierre´s produkter i tæt samar-
bejde med Wraptech SkanCode ApS.    

Flere muligheder 
Altierre benytter samme infrastruktur til alle produkter,  
hvilket gør det muligt at kombinere brugen af elektroniske 
skilte med andre sensorer.  

Temperatur- 
måler

Tom-hylde-sensoriTag 
hænge-
mærke


