
Vodafone
Power to you

Tartsa irányítás alatt hűtőszekrényeit, 
automatáit és hűtőládáit!  
Ha hűtői hálózatra kapcsolt, intelligens eszközökké válnak, 
amelyek valós időben képesek helyzet- és állapotjelzést  
küldeni, valamint jelezni az árukészlet állapotát is,  
akkor kérdéseire gyors válaszokat kaphat, melyek akár  
eladásai hatékonyságát is javíthatják.

Vodafone 
Connected Cabinet
megoldás



Távolról is képben lehet
Miután önkiszolgáló, termékbemutató hűtőit 
leszállította kereskedelmi partnereinek, úgy érzi 
kicsúszott a kezéből az irányításuk?

•  Tudni szeretné, hogy az eszközök valóban  
a helyükön vannak?

•  Rendszeresen feltöltik a hűtőket áruval,  
vagy üresen üzemelnek?

• Megfelelő-e bennük a hőmérséklet?

•  Ellenőrizné, hogy az Ön termékeit tárolják-e  
bennük és nem a konkurens vállalkozásokét?

•  Szeretné megismerni a vásárlók szokásait, vagy 
visszajelzést kapni egy promóció sikerességéről?

A Vodafone M2M és IoT megoldásaival 
hűtőszekrényeit okoseszközökké alakíthatja, 
melyek rendszeresen információval látják el Önt. 
Ezáltal elkerülhetőek az olyan kiadások, mint az 
eszközök pótlásának költségei, vagy éppen a vásárlói 
szokások felmérésére fordított összeg.

Hozza ki a legtöbbet hűtőiből!
Ha hűtői hálózatra kapcsolt, intelligens eszközökké válnak, amelyek valós időben képesek helyzet- és 
állapotjelzést küldeni, valamint jelezni az árukészlet állapotát is, akkor kérdéseire gyors válaszokat 
kaphat, melyek akár eladásai hatékonyságát is javíthatják.

A Vodafone biztosítja az eszközöket az adatrögzítéshez, a hálózatot az adattovábbításhoz és az 
alkalmazásokat az adatok hasznosításához, illetve ahhoz, hogy az üzletmenet hatékonyabbá váljon.

Növelheti az egy 
eszközre jutó  

eladások számát

Optimalizálhatja 
árukészletét  

és az árufeltöltést

Csökkentheti 
költségeit



Felhasználóbarát  
online kezelőfelület

Hogyan működik a rendszer?

Ajtónyitás-érzékelő 

a piackutatásért:  

a vásárlói szokások kielemzéséhez

Hőmérséklet-érzékelő:  
hogy a vásárlók mindig kitűnő minőségű árut találjanak, ha a hűtőbe nyúlnak

GPS:  hogy ne tudja szem elől téveszteni értékes tulajdonát

Áram
ellátás-érzékelő:  

hogy tudja, m
egfelelően használják-e  

a hűtőt, kizárhatja az em
beri hiba lehetőségét

Ütésérzékelő:  
a rongálások, külső behatások védelmére

Páratartalom-érzékelő:  

a termékek számára ideális 

körülmények beállításához

Vodafone által biztosított  
M2M-kapcsolat

Hardver,  
a hűtőszekrénybe építve

Vezérlőegység: M2M SIM kártyával és 
szenzorokkal felszerelve, a hűtőbe beépítve (már 

a gyártás során vagy a helyszínen)

Hűtőszekrény



Garantált előnyök

Lopásmegelőzés, nyomon követés

Valós időben felügyelheti gépei helyzetét, ha elmozdul bármelyik,  
a rendszer azonnal riaszt, és térképen mutatja, merre tart.

Karbantartás-előrejelzés

Az M2M-megoldásnak köszönhetően a meghibásodásokról (pl.: kompresszor) már akkor tudhat, 
amikor még csak arra utaló jeleket érzékel és jelez a rendszer. Így megszűnnek a felesleges 
ellenőrző kiszállások, és jobban tervezhetővé válik az alkatrészkészlet. Nem beszélve arról,  
hogy a leállások miatti bevételkiesés is minimalizálódik, hiszen probléma esetén azonnal, már  
a szükséges alkatrésszel érkezhet a helyszínre a szerelő, de bizonyos hibákat távolról is 
megjavíthat.

Folyamatos kontroll

A riportokból, riasztásokból mindig tudni fogja, bekapcsolva tartják-e a hűtőt, milyen benne 
a hőmérséklet, az energiafogyasztás, a töltöttség, történt-e súlyváltozás (ha nőtt a súly, 
de a nyilvántartás szerint nem volt árufeltöltés, akkor valaki idegen árut tett bele), vagy 
elmozdították-e (ellopták vagy arrébb, kevésbé forgalmas helyre tették a hűtőt a boltban).

Forgalomfigyelés

A súlyváltozás és az ajtónyitás gyakoriságának függvényében kikalkulálhatja, eléggé forgalmas 
helyen áll-e a gépe, melyik hozza a legtöbb bevételt, melyiket kell tölteni.

Elégedett ügyfelek

Mivel eszközei összehangolt rendszerként működnek, ügyfelei kiszámítható, pozitív élményt 
kapnak.

Teljes körű támogatás

A Vodafone tapasztalt mérnökei, tanácsadói segítenek a cégére szabott M2M és IoT megoldás 
megtalálásában, a rendszer kiépítésében és az üzemeltetésben.

Amennyiben kérdése, ötlete van, vagy egyedi ajánlatot kérne, forduljon Vodafone 
Ügyfélmenedzseréhez, vagy írjon az m2m.hu@vodafone.com e-mail címre! 
Legyen az ön vállalata is hatékonyabb a Vodafone M2M és IoT megoldásaival!


