KEONN
Sisteme și componente RFID
“You RFID building blocks”

Sisteme RFID

Sisteme de codificare taguri RFID
■

AdvanStation - stație de codificare pentru hârtie și taguri RFID
UHF. AdvanStation codifică ușor și rapid sute sau mii de tag-uri
RFID în magazine, birouri, centre de distribuție, depozite sau
alte spații

■

AdvanStation-200 – stație de codificare cu touch screen pentru
hârtie și taguri RFID UHF. AdvanStation-200 poate distruge
tagurile care au fost codificate din greșeală pentru a preveni
citirea acestora de către sistemele de gestionare a inventarului.
Ecranul afișează informații despre produsul care a fost codificat.
AdvanStation-200 poate codifica tag-urile RFID cu protecție prin
parolă. În acest fel, etichetele nu pot fi rescrise fără parolă, ceea
ce sporește securitatea aplicației.

Sisteme RFID

Sisteme de codificare taguri RFID
■

AdvanPrint - Sistem RFID de codificare și imprimare bazat pe cloud. Cuprinde patru elemente:
1. Imprimanta RFID
2. Cititorul handheld AdvanScan
3. Modulul software AdvanPrint (instalat în AdvanScan)
4. Software-ul bazat pe cloud AdvanCloud

Sisteme RFID

Sisteme automate de inventariere
■

AdvanScan - este un sistem RFID de inventariere și
codificare bazat pe un dispozitiv handheld Android care
încarcă datele direct în cloud.

■

AdvanRobot - Robot RFID care efectuează automat
inventarul unui spațiu dat, de exemplu, un magazin de
vânzare cu amănuntul sau un depozit, oferind o precizie
mai mare decât cititoarele handheld.

■

AdvanShelf - este un sistem intelgent pentru rafturi și
vitrine bazat pe UHF RFID, care furnizează inventariere în
timp real. AdvanShelf poate fi adaptat la rafturi metalice,
din plastic și din lemn, de orice dimensiune și culoare.
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Sisteme automate de inventariere
■

AdvanDisplay - este un sistem inteligent de raft bazat pe
RFID UHF, adresat comercianților care doresc să
monitorizeze de la distanță și în timp real vânzările și
repopularea rafturilor.

■

AdvanTrack - este un sistem RFID suspendat care asigură
inventarierea în timp real a tuturor articolelor situate într-un
anumit spațiu. Fiecare antena AdvanTrack acoperă o
suprafață de aproximativ 4 x 4 metri.

■

AdvanPanel - este un panou inteligent RFID UHF, care
detectează în timp real cardurile Kanban etichetate plasate
pe un astfel de panou, cu o rată de citire ridicată (de obicei
100%).

Sisteme RFID

Sisteme interactive de vânzare cu amănuntul
■

AdvanLook - display interactiv și sistem de recomadare a
produselor și de vânzare combinată (cross-selling)

■

AdvanMirror - sistem de recomadare a produselor și de
vânzare combinată care utilizează tehnologia RFID și un
ecran tactil integrat cu o oglindă pentru a îmbunătăți
experiența de cumpărături a clienților

■

AdvanLook-LT - display interactiv și sistem de recomadare a
produselor și de vânzare combinată cu tavă, ideal pentru
cosmetică, încălțăminte, vin, etc.

■

AdvanLift - utilizează tehnologia RFID și, opțional, un ecran
interactiv pentru a îmbunătăți experiența de cumpărături a
clienților. Prin simpla ridicare a unui produs din tava
AdvanLift, clienții văd avantajele, sfaturile experților,
videoclipurile despre cum se utilizează produsul și
produsele recomandate.
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Sisteme interactive de vânzare cu amănuntul
■

AdvanServe - sistem de recomadare a produselor și de
vânzare combinată (cross-selling) portabil pentru
magazinele de vânzare cu amănuntul, bazat pe un
smartphone sau o tabletă. Vânzătorii utilizează AdvanServe
pentru a arăta clienților imagini ale produselor, informații
detaliate despre acestea și diverse recomandări.

■

AdvanFitting - sistem RFID special conceput pentru cabinele
de probă.

■

AdvanFitting-300 - sistem RFID pentru cabinele de probă
care detectează articolele de îmbrăcăminte cu etichete RFID
luate de clienți în fiecare cabină. Se instalează pe perete.
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Sisteme pentru punctele de vânzare
■

AdvanPay-110 - cititor RFID UHF de mare putere care
integrează:
– o antenă cu o zonă foarte restrânsă de citire
– emulare tastatură prin hardware (nu este necesară
instalarea vreunui software la POS)
– funcționalități concepute special pentru a răspunde
nevoilor personalului din magazine, biblioteci sau alte
spații.

■

AdvanPay-160 - cititor RFID UHF de mare putere cu
detașator de taguri antifurt, care mărește viteza de plată la
casele de marcat.
– combină 2 procese într-unul (detașarea tagurilor și
identificarea produsului)
– oferă 3 moduri de operare: modul plată, modul retur și
modul read-only
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Sisteme antifurt (Loos Prevention)
■

AdvanSafe-200 - sistem loss prevention suspendat bazat pe
RFID UHF care detectează articolele etichetate care trec printr-o
intrare, verifică dacă articolele au fost cumpărate și
declanșează o alarmă acustică și/sau vizuală dacă un articol nu
a fost achiat.

■

AdvanSafe – sistem antifurt / loss prevention format dintr-o
antenă cu cititor încorporat, controler și alarmă. Reunește toate
funcțiile loss prevention si RFID într-un singur sistem.

■

AdvanMat-200, AdvanMat-300 – sisteme RFID modulare
pentru podea, care integrează mai multe antene UHF RFID
pentru urmărirea persoanelor sau a obiectelor.

■

AdvanGuard - unitate de alarmă RFID UHF pentru prevenirea
furturilor din magazine, biblioteci și alte spații.

■

AdvanGate - poartă antifurt RFID UHF care cuprinde un
piedestal cu antene RFID, un cititor încorporat, un controler și o
alarmă.

Sisteme RFID

Cloud-based software platform
■

AdvanCloud - este o platformă software bazată pe cloud
pentru gestionarea de la distanță a produselor Keonn:
1. Sisteme de codificare

2. Sisteme automate de inventariere
3. Sisteme interactive de vânzare cu amănuntul
4. Sisteme antifurt (loss prevention)
5. Sisteme pentru punctele de vânzare: AdvanPay

Componente RFID

■

Cititoare RFID

■

Multiplexoare RFID

■

Schimbatoare faze RFID

■

Separatoare de sarcină RFID

■

Placi de conectare RFID

■

Antene RFID

■

Suporturi pentru antene

■

Cabluri RF

■

Adaptoare RF

■

Accesorii

