PROOF OF CONCEPT

JUNIC SYSTEM

Modułowy system elektronicznych
etykiet i zarządzania towarem na
półkach
• Profil elektryczny i przesyłania
danych.
Umożliwia przesyłanie prądu i
ułatwia podłączenie oświetlenia.
• Etykiety elektroniczne i
oświetlenie LED.
Profil z etykietą elektroniczną i
zintegrowanym oświetleniem.
Zastosowanie technologii
e-papier.
• Sensor ilości towarów. Kontrola
ilości towarów w czasie
rzeczywistym.
• Oprogramowanie
Profesjonalne zarządzanie
powierzchnią handlową i
centrum kontroli cen oraz ilości
towarów w jednym urządzeniu.

Modular data acquisition and
product visualization system
• Current and data conductor profile
Basic components for the electrification and lighting
• Display profile with
integrated shelf lighting
Online configurable customer
information (epaper display)
• Sensor rail
Real-time inventory of goods and
purchasing behaviour
• Software
Professional interfaces to merchandise
management and checkout systems,
IT security at highest level
(TLS Standard)
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JUNIC SYSTEM

Uniwersalny system z technologią cyfrową i oświetleniem LED
Modular system for digitalization and lighting of goods shelves

Nowy system ELEKTRA JUNIC jest
rewolucyjnym elementem sprzedaży !
Sprawne zarządzanie w czasie rzeczywistym
umożliwia zupełnie nowe koncepcje
marketingowe - kontrolowane centralnie,
synchronicznie na wszystkich rynkach!
Możliwe jest śledzenie ruchów towarów na
półce, efekty plasowania i wykonywanie
wielu innych zadań doskonale wspierających
badania rynku.
Dzięki systemowi JUNIC marketing i reklama
mogą być wykorzystywane w ukierunkowany
i optymalny sposób!
Zwiększona efektywność to większa precyzja
w zarządzaniu cenami i mniejsze koszty
pracy. Znaczące zalety leżą w atrakcyjnym
optycznie oznaczeniu ceny na optymalnie
czytelnych wyświetlaczach elektronicznych.
Oświetlenie LED towarów jest zintegrowane
z systemem. Umożliwia regulację natężenia
światła, jego odcień i barwę w zależności od
eksponowanych produktów i potrzeb.
Nacisk kładziony jest na efektywność
energetyczną systemu!
Cały system - gromadzenie danych i
oznaczanie cen - pobiera zaledwie 1W, nie
wykorzystujemy baterii jak w większości
systemów - przyczynia się to do
zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska!

The new ELEKTRA JUNIC system revolutionates the point of sale!
Real-time data acquisition enables completely new concepts for your marketing centrally controlled and synchronized in all
markets!

Wszystkie elementy systemu
są modułowe i mogą być
instalowane indywidualnie w
dowolnej kombinacji lub jako
kompletny system.

All system components are
modular and can be installed
individually as free combination
or as a complete system.

Supervision of goods movements on the
shelf, effects of placements and much more
are conceivable and support your market
research perfectly. With JUNIC system
marketing and advertising can be used in a
target-oriented and optimal way!
Time consuming price labelling and tedious
tracking of products sold on the goods
shelf are now a thing of the past! Significant advantage is the visually appealing
price labelling on optimal readable epaper
displays.
Perfectly integrated into the system is the
dimmable LED lighting. As with the luminaire, the energy efficiency of the system is
clearly focused!
The entire system - the data acquisition
and price labelling - is content with power
consumption of 1.0 wattage only and has
a significant environmantal benefit compared to battery-powered systems!

Technische Änderungen vorbehalten Technical modifications reserved

Proof of Concept

Smart solutions for flexible
bidirectional data transmission
between headquarters and PoS
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JUNIC SYSTEM

Inteligentne rozwiązania dla elastycznej
dwukierunkowej transmisji danych
między centralą a PoS
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