AKILLI
MAĞAZACILIK
ÇÖZÜMLERİ
İnnova’nın geliştirdiği IoT uygulamaları
ile perakende sektöründe değişen
dinamikleri takip etmenin ötesine geçin:

Yeniliği siz belirleyin.

Müşteri Sayma Sistemi
Bugün mağazanızı kaç kişi ziyaret etti,
ne kadarı ciroya etki etti?

Mağaza İçi Analitiği
Mağaza yönetiminde veri temelli
yönetim anlayışı geliyor.

Personel Takip Sistemi
Etkin işgücü yönetimi için geliştirilmiş
IoT araçlarıyla tanışın.

Mağaza İzleme Sistemi
Mağazalarınızın ısısını, nemini ve diğer
ortam değerlerini 7x24 izleyebilirsiniz.

Akıllı Tabela Çözümü
Müşteriye dönük yüzünüzü daha
efektif mecralara dönüştürün.

Mağazanıza Özel IoT Uygulamalarını

12 Soruda Tanıyın
Müşteri Sayma Sistemi
1. Mağazanızın önünden geçen müşterinin kaçı, mağazanıza giriyor?
2. Ziyaretlerin kaçta kaçı satışa dönüşüyor?
3. İndirim günleri, kampanyalar vb. pazarlama aktivitelerinin, mağaza trafiğinize
olan etkisini analiz edebiliyor musunuz?

Mağaza İçi Analitiği
4. Mağazanızın hangi alanları daha çok ilgi görüyor?
5. Kasa, gişe vb. yerlerdeki müşteri yoğunluğunuzu nasıl ölçüyorsunuz?
6. Mağazanıza özel etkinlikler, takvimler ve hava durumu vb. dış parametreleri
kullandığınız sistemler ile entegre edebiliyor musunuz?

Personel Takip Sistemi
7. Tüm mağazalarınızdaki personelinizin giriş ve çıkış saatlerini tek bir noktadan
yönetebiliyor musunuz?
8. Müşteri yoğunluğuna göre personel planlaması yapabiliyor musunuz?

Akıllı Tabela Yönetimi
9. Tabelalarınızın aydınlatma durumlarını anlık olarak izleyebiliyor musunuz?
10. Farklı lokasyonlardaki mağazalarınızın tabelalarını tek bir sistem üzerinden ve
uzaktan yönetebiliyor musunuz?

Mağaza İzleme Sistemi
11. Mağazanızın ısı, nem, hareket ve gürültü gibi ortam değerlerini anlık olarak
izleyebiliyor musunuz?
12. Değişen ortam koşulları SMS, e-posta veya sesli arama gibi çeşitli kanallardan
size anında bildiriliyor mu?

Her sektörde satış ve pazarlama birimlerinin oyun alanını kuşkusuz, müşteri
oluşturuyor. Perakende sektöründe ise oyun çok sert. Teknolojinin desteğini
arkasına alan tüketiciler, yükselen online ticaretin yanında hâlâ güçlü bir yere
sahip olan mağazacılık üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. Artık dekorasyon,
raf düzeni, etiketleme vb. standart mağazacılık uygulamaları müşteri tercihlerini
etkilemek ve fark yaratabilmek için yeterli değil.

Şimdi çıtayı yükseltme zamanı
Akıllı mağazacılık çözümleri ile İnnova’nın hedefi, genel müdürlük dahil olmak üzere mağazanın
yönetiminden sorumlu tüm birimlerin, mağazayı verimli yönetebilmek için ihtiyaç duydukları
uygulamaları IoT temelli entegre bir yapı ile sağlamak. İnnova’nın SkywaveIoT platformu
üzerine inşa edilmiş mağazacılık uygulamaları perakendede çıtayı daha yükseğe çıkarmayı
kolaylaştırıyor.
Bu uygulamalar yardımıyla mağaza içerisindeki müşteri sayısının tespiti, mağaza içi müşteri
hareketlerinin takip edilmesi, müşteri ürün yönelimlerinin kavranması, mağaza içinde yoğun
kullanılan yerlerin saptanması, mağaza içerisindeki bileşenlerin (tabela gibi) uzaktan izlenebilir
ve yönetilebilir hale getirilmesi ve etkili personel yönetiminin sağlanması mümkün oluyor.

Perakende sektöründe başarı için
geliştirilmiş yeni nesil IoT çözümleri
İnnova’da…
İnnova’nın IoT Uygulamaları Mağazacılıkta

Nasıl Fark Yaratıyor?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mağaza içerisindeki müşteri trafiğinin anlık olarak izlenmesi ve raporlanması
Düzenlenen kampanya ve promosyonlara göre mağaza trafiği analizi
Mağaza içerisinde hareket görmeyen ürün bölgelerinin tespiti ve verimli ürün yerleştirme desteği
Mağaza içerisindeki gişe, kasa vb. yerlerin yoğunluğunun ölçülmesi
Doğru satış stratejisi ile ciro ve kârlılık artışı
Operasyonel süreçleri de ele alan merkezi yönetim stratejisi
Esnek veri yönetimi ile özelleştirilebilir dinamik raporlama
Personel işe giriş çıkış zamanlarının kayıt altına alınması ve devamlılığının takibi
Müşteri yoğunluğuna duyarlı, etkin personel yönetimi
Otomatik ve merkezi tabela yönetimi
Tabelalara anında ve uzaktan müdahale, güç tasarrufu
Mağazaların mevcut ERP sistemlerine entegrasyonu
Mağazanızın ısı, nem, gürültü vb. ortam değerlerinin izlenmesi
Mağazadaki beklenmeyen durumlarda e-posta, sms ve sesli arama ile alarm verilmesi

Müşteri Sayma Sistemi
Mağaza ziyaretçi sayınızı yakından takip edin
Mağazanın önünden geçen ve mağazanın içerisinde bulunan müşteri sayısını, anlık olarak
İnnova’nın IoT uygulamalarıyla görebilmek ve raporlayabilmek mümkün. Doğru satış
stratejilerine destek olacak Müşteri Sayma Sistemi ile müşteri bağlılığını, satışları ve dolayısıyla
kârlılığı artırmak çok daha kolay.
SkywaveIoT üzerine inşa edilen Müşteri Sayma Sistemi sayesinde perakende firmaları,
mağazaları içerisindeki ve yakınındaki tüm fiziksel hareketleri takip edebilir, kayıt altına alabilir ve
ortaya çıkan anonim veriyi doğrudan satış artırıcı değişimleri gerçekleştirmek için kullanabilir.

Avantajlar
• Mağaza içerisindeki ve önündeki müşteri trafiğinin anlık olarak ölçülmesi ve takibi
• Düzenlenen kampanya, promosyon vb. pazarlama aktivitelerinin mağaza trafiğine
etkisinin analizi
• Doğru satış stratejisi ile ciro ve kârlılık artışı
• Farklı verilerin yetkili kişilere raporlanması
• Esnek raporlar oluşturulması
• Raporların aylık/haftalık/günlük vb. zaman aralıklarında düzenli olarak hazırlanması
• Müşteri yoğunluğuna göre etkili personel yönetimi (personel takip sistemi ile birlikte)

Mağaza İçi Analitiği
Mağaza yönetiminde veri temelli yönetim anlayışı:
Mağaza içi Analitiği, mağazanızın perakende operasyonlarını, dış parametreleri ve müşteri
davranışlarını öğrenerek, ticari performansınızı ve genel müşteri deneyimini daha iyi seviyeye
çıkarmak için tasarlanmış bir ölçümleme ve mağaza içi analiz (in-store analytics) platformudur.
Bu sistem ile mağazanızda ve mağaza dışında yaşanan gelişmelerden toplanan veriler gerçek
zamanlı olarak analiz edilir, aksiyona dönüşebilir öngörüler sağlanır.
Mağaza içerisindeki müşterinin alışveriş rotasının çıkartılması, hangi reyonların daha fazla talep
gördüğü hangi reyonların daha az yoğun olduğunun belirlenmesi, gişe ve kasalarda oluşan
kuyruğun ölçülmesi, dışarda oluşan hava durumuna bağlı olarak olası müşteri yoğunluğunun
hesaplanması gibi birçok senaryo İnnova’nın Mağaza İçi Analitik sistemi ile gerçeğe dönüşür.

Neler Sunuyor?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reyonların satış stratejisine uygun olarak düzenlenmesine yardımcı olur.
Reyon özelinde müşteri yoğunluğu analizini gerçekleştirir.
Mağaza içerisindeki yoğun olan bölgelerde (kasa, gişe vb.) personel planlaması yapar.
Etkinlik tarihlerinde müşteri yoğunluğunun ölçülmesini ve raporlanmasını kolaylaştırır.
Mağaza satış alanı içerisindeki müşteri hareketlerinin ve eğilimlerin takibini sağlar.
Mağaza satış performansını etkileyecek özel etkinlikler, hava durumu vb. dış parametrelerin
tek bir sistem üzerinde gösterilmesine imkân verir.
Platforma bağlı cihazlar arasında haberleşme ve senaryo oluşturma yeteneği mevcuttur.
Büyük Veri (Big Data) çözümleme araçları kullanılır.
Operasyonel ve yönetim panelleri ile farklı raporlama ihtiyaçları karşılanır.
Raporlar, aylık/haftalık/günlük vb. zaman aralıklarında düzenli olarak hazırlanır.

Wi-Fi | Isı Haritası | Kamera | Anlık Konum Sistemi (RTLS) | Diğer RF Sistemleri

Personel Takip Sistemi
Mağazanızdaki iş gücünü doğru planlamak için…
Personel Takip Sistemi ile İnnova, mağaza yönetimlerinin çalışan personeli en verimli şekilde
yönetebilmesine ve planlayabilmesine yardımcı oluyor. SkywaveIoT platformu üzerinde çalışan
Personel Takip Sistemi sayesinde personelin mağazaya giriş zamanı, çıkış zamanı ve mağaza
içinde geçirdiği süre bilgisi ve bu verilerin raporları tek bir platform üzerinde toplanıyor.
Personel Takip Sistemi ile mağaza yönetimiyle ilgili birimler, mağaza çalışanlarının giriş/
çıkış zamanını, mağaza içerisinde geçirdiği süreyi, personelin haftalık çalışma programını ve
personelin vardiya planına uygun çalışıp çalışmadığını öğrenebiliyor. Ayrıca personelin aylık/
haftalık/günlük geç kalma süresi, toplam çalışma süresi ve bayinin/mağazanın zaman bazlı
personel durumu raporlanabiliyor. İnnova’nın akıllı mağaza çözümleri içerisinde yer alan bu
çözüm, diğer akıllı mağaza bileşenleri ile tek bir sistem üzerinden çalışabiliyor ve yönetilebiliyor.

Avantajlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mağazaya giriş/çıkış yapan personelin takibi
Mağaza personelinin toplam çalışma süresinin ölçülmesi
Vardiyaya uygun çalışılıp, çalışılmadığının takibi
Müşteri yoğunluğuna göre çalışma saatlerinin planlanması (müşteri sayma sistemi
desteğiyle)
Düzenlenen pazarlama aktivitelerine göre mağaza personelinin planlanması
Verimli personel planlaması ile müşteri memnuniyetinin ve satışların artması
Sadece yetki dahilindeki kişilerin sisteme personel kayıt edebilmesi
Yetkilendirmeye göre personel verilerine erişim sağlanması ve raporlanması
Personelin haftalık/aylık çalışma saatlerinin düzenli ve otomatik olarak raporlanması
Personelin geç kaldığı, izin olduğu veya yarı zamanlı çalıştığı günlerin raporlanması

Akıllı Tabela Yönetimi
Müşteriye ilk dokunuş: Tabela
Markanın temsili, tanıtım ve reklam amaçlarıyla perakendenin en önemli unsurlarından biri olan
tabelaların yönetimi, ‘fark edilme’ amacı taşıyan mağazalar için oldukça kritik bir konu. İnnova, IoT
temelli Akıllı Tabela Sistemi ile mağaza tabelalarını verimli kullanmak için uzaktan yönetilebilir ve
izlenebilir bir sistem kurguluyor.
Mağazanın ve bölge yönetiminin sorumlu olduğu marka ve reklam içeren tabelaların, merkezi
olarak uzaktan yönetilmesi ve anlık takip edilmesini mümkün kılan bu çözümle, tabelaların arıza
durumları, açık/kapalı olma bilgisi ve planlaması sağlanabiliyor. Akıllı Mağazacılık Çözümleri
içerisinde yer alan ve SkywaveIoT platformu üzerinden sunulan bu çözüm diğer akıllı mağaza
bileşenleri ile tek bir sistem üzerinden çalışabiliyor ve yönetilebiliyor.

Avantajlar
Tabelalarınızı anlık olarak takip edin: Mağazalarınızın nerede olduğunun bir önemi yok. Tüm
mağazalarınızdaki tabelalarda anlık durum takibini yapabilir, açık/kapalı, arıza ve güç tüketim
durumlarını sorgulayabilirsiniz.
Çalışma planınızı otomatik hale getirin: Tabelaların çalışma periyodları uzakta planlanabilir.
Konum tabanlı zaman değişimine ya da müşteri geçişi yoğunluğuna göre bu çalışma periyodları
değiştirilebilir.
Tabela kontrolü: Planlanmış çalışma düzeni dışında tüm tabelalar gerçek zamanlı olarak
uzaktan açılabilir ve kapanabilir.
Yetkilendirin ve raporlayın: Akıllı tabela sistemi üzerinden kişi/grup bazlı yetkilendirme yapılabilir.
Kişiler, sadece yetkili oldukları mağazaya ait yönetim işlemlerini yapabilir ve rapor alabilir.

Mağaza İzleme Sistemi
Mağazanızın ortam koşullarını 7x24 izleyin:
Mağaza İzleme Sistemi, mağaza ortam değerlerinin uzaktan takip edilmesine, anlık olarak
bilgilendirilmesine ve geçmiş verilerin kaydedilerek düzenli raporlanabilmesine olanak sağlar.
Bu sistem yardımı ile sıcaklık, nem verileri başta olmak üzere gürültü, hareket, karbon, voltaj,
duman, su baskını, toz gibi ortam değerleri ölçülebilmektedir. Ayrıca ilgili kişiler mağaza
içerisinde kullanılan UPS, router vb. ekipman arızalarında anında uzaktan haberdar olabilmekte,
gerçek arıza nedenlerinin tespit edilmesi ile doğru kişinin yönlendirilmesi ve arıza sayısının
azaltılması gibi operasyonel maliyetlerin düşürülmesi hedeflenmektedir. Toplanan tüm veriler
internet üzerinden anlık olarak gösterilmekte ve son kullanıcı tarafından belirlenen değerlerin
dışına çıkıldığında uyarı sistemi devreye girerek, son kullanıcı farklı kanallar üzerinden
bilgilendirilir.

Mağaza - Perakende Sektörü
Neden İhtiyaç Duyar?
• Soğuk Hava Depoları ve Dolaplar
Ortam ısısına bağlı bozulma riski taşıyan gıda ve ilaçların bulunduğu soğuk hava depolarını veya
dolaplarını anlık olarak takip edebilmek.
• Alışveriş Merkezleri
Sıcaklık, nem, gürültü vb. sensörlerle ortam değerlerini ölçerek müşterilere her zaman güvenli ve
konforlu bir alışveriş ortamı sağlayabilmek.
• Mağaza içi Alanlar
Mağaza içi güvenliği etkileyen tüm faktörleri aynı anda kontrol edebilmek ve erken uyarı ve acil
müdahale sistemlerini daha etkin kullanabilmek.
• IT Sistem Odaları
Sıcaklık, nem, su baskını ve voltaj takibinin önemli olduğu ve UPS, router gibi ekipmanların
bulunduğu yerlerde performans ve güvenliği her zaman en üst seviyede tutabilmek

Neleri İzleyebilirsiniz?

Sıcaklık

Nem

Gürültü

Hareket

CO2

Duman

Voltaj

Su baskını

Toz

Müşteri memnuniyetini artırmak ve mağazadaki ürün kalitesini korumak için alışveriş
alanlarında, soğuk hava reyonları, depolar, UPS, Router vb. ekipmanların bulunduğu IT sistem
odaları gibi ortam koşullarının önemli olduğu alanlarda ortam değerlerini anlık olarak takip
etmek ve anında müdahale etmek artık çok daha kolay.

Mağaza İzleme Sistemi’nin Sunduğu

7 Özellik
1. Anlık Takip:

Sıcaklık, nem, hareket gibi tüm ortam değerleri ve router, UPS benzeri
ekipmanlar uzaktan ve anlık olarak ölçülür.

2. Çok Kanallı Uyarı:

İdeal olmayan ortam koşullarında platform üzerinden e-posta, SMS ve sesli
arama ile bilgilendirme yapılır. Uyarı yapılacak eşik aralıkları, uyarı yöntemi ve
sıklığı ayarlanabilir.

3. Marka Bağımsız Platform:

Sistem, marka/model bağımsız olarak tüm sensör verilerini standart
haberleşme protokolleri ile toplar. Donanım uyumsuzluğu riski ortadan kalkar.

4. Esnek Bağlantı Tipleri:

Genişbant ve GSM bağlantılı, kablolu veya kablosuz çalışan sensörler
sistemde kullanılabilir.

5. Büyük Veri Analizi:

Ölçülen değerler anlık olarak İnnova SkywaveIoT Platformu’na aktarılır, kayıt
altına alınır ve ortamlarınıza ait ‘Büyük Veri’ oluşmaya başlar.

6. Portal Desteği:

Mağaza Ortam İzleme Sisteminin web sayfasından son kullanıcılar
kullandıkları sensörlerin değerlerini görebilir, raporlarını oluşturabilir ve eşik
değeri tanımlama gibi ayarları kolaylıkla yapabilir.

7. Gelişmiş Raporlama:

Geçmişe dönük günlük/haftalık/aylık veya istenilen zaman aralığına ait
raporlar otomatik ya da anlık olarak alınabilir.

İnnova, Akıllı Mağazacılık Çözümleriyle
perakende sektörü teknolojide sınıf
atlıyor!
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