
Πλεονεκτήματα για τους 
Εμπόρους
Ταχύτερη έξοδος του 
καταναλωτή από το 
κατάστημα 

Καλύτερη αντιμετώπιση 
του φαινομένου του 
συνωστισμού που 
παρατηρείται στα ταμεία 
κατά τις ώρες αιχμής του 
καταστήματος

Λιγότερα παρατημένα 
καρότσια

Αύξηση της αφοσίωσης 
των πελατών στο εκάστοτε 
κατάστημα 

Στρατηγικά πλεονεκτήματα:
Μειώνεται η ανάγκη 
δημιουργίας επιπλέον 
ταμείων και το κόστος 
αυτών.

Ανταγωνιστική 
διαφορετικότητα

Οφέλη για τους 
καταναλωτές
Δίνει στους καταναλωτές 
αυτό που χρειάζονται:

Γρηγορότερη διαδικασία 
εξόδου από το κατάστημα

Ευκολότερη έξοδο με ή 
χωρίς κάρτα πιστότητας

Ιδανικό για μικρού και 
μεσαίου μεγέθους καλάθια

Δημιουργείται μια πιο 
προσωπική εμπειρία 
αγορών.
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Yποκατάστημα Θεσσαλονίκης: Τηλ: 2310-529729, Fax: 2310-529759, Email: north-sales@albanis.gr

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
QUEUE BUSTING

QUEUE BUSTING
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΥΩΡΗ ΑΝΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ 
ΟΥΡΕΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Η DATALOGIC ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
QUEUE BUSTING
H εφαρμογή βοηθάει τους εμπόρους λιανικής με έναν απλό και οικονομικό τρόπο να 
διαχειριστούν καλύτερα τις ουρές που δημιουργούνται στα ταμεία τις ώρες αιχμής, 
μειώνοντας έτσι την ανάγκη για δημιουργία επιπλέον ταμείων.
Με την εκτέλεση της σάρωσης των προϊόντων πριν ο πελάτης φθάσει στο ταμείο, η 
εφαρμογή Datalogic Queue Busting φροντίζει ο χρόνος συναλλαγής των πελατών όταν αυτοί 
φθάνουν στο ταμείο να είναι αισθητά μειωμένος. Δημιουργείται έτσι μια πιο προσωπική 
εμπειρία αγορών βελτιώνοντας την ικανοποίηση των πελατών.

Γιατί να χρησιμοποιήσεις το Queue Busting;
• Η πολύωρη αναμονή στις ουρές των ταμείων δημιουργεί εκνευρισμό στους πελάτες
•  Οι έμποροι δεν μπορούν να ρισκάρουν να αφήσουν τους πελάτες με χαμηλής ποιότητας 

εξυπηρέτηση, κάτι το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των πωλήσεων
•  Η τεχνολογία Queue Busting διαχειρίζεται με επιτυχία τις περιόδους μεγάλης αγοραστικής 

κίνησης
•  Μια απλή λύση: Μία συσκευή Joya και ένας φορητός εκτυπωτής με ασύρματη τεχνολογία 

Bluetooth ή συνδεσιμότητα Wi-Fi 
• Δεν απαιτείται ενσωμάτωση στο σύστημα του σημείου πώλησης (ταμείο)!

ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΥΤΩΝ


