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Intelligent Retail Solutions

Twój Partner

od źródła do 
konsumenta

Zintegrowane 
rozwiązania
Unikalny zestaw kompetencji w 
dostarczaniu kompletnych rozwiązań

Checkpoint Systems dostarcza kompleksowe rozwiązania,

umożliwiające firmom detalicznym określanie dokładnego

stanu zapasów w czasie rzeczywistym, skrócenie cyklu

uzupełniania zapasów, zapobieganie brakom oraz

ograniczenie kradzieży.

Rozwiązania Checkpoint wykorzystują 50-letnie

doświadczenie w zakresie technologii radiowych, innowacyjne

rozwiązania zapobiegające kradzieżom i stratom, najlepszy na

rynku sprzęt RFID, oprogramowanie RFID oraz wszechstronne

opcje metkowania w celu promocji marki, zabezpieczania i

śledzenia towarów od produkcji po sklepowe półki.

Checkpoint adresuje dwa newralgiczne wyzwania klientów:

zwiększenie zyskowności i poprawa doświadczenia klientów.

To dzięki wdrożeniu rozwiązań poprawiających dostępność

towarów, zapewniających, że odpowiednie towary znajdują

się dokładnie w tym miejscu i czasie, kiedy klienci są gotowi je

kupować
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Rozwiązania
Zaprojektowane by współdziałać

Rozwiązania Checkpointa działają w synergii przynosząc korzyści 

w 3 najistotniejszych obszarach handlu detalicznego:

Bezpieczeństwo

Merchandising

Logistyka

Rozwiązania 
metkowania odzieży
Wspierane przez CheckNet

• Personalizowane etykiety i 
przywieszki

• Centra etykiet

• Śledzenie

• Aplikacja na etapie produkcji

Analityka danych
Sklep w Twoich rękach

• IoT

• Analityka danych

• Audyty i polityki zgodności

• Analizy przepływów

• Zdalna konserwacja proaktywna

• Bezpieczeństwo często kradzionych 
towarów

• AM, RF, RFID oraz połączone technologie

ALPHA
• Akcesoria 

zabezpieczające 
produkty wrażliwe

RFID rozwiązanie software’owe
Platforma HALO

• RFID – etykiety i czytniki

• RFID dla operacji sklepowych i łańcucha dostaw

• Rozwiązania automatyzujące widoczność produktów

• Rozwiązania wspierające zarządzanie świeżą żywnością

Systemy zabezpieczania 
elektronicznego (EAS)
Bramki i etykiety

• Bramki EAS

• Miękkie oraz specjalistyczne etykiety

• Wykrywacze toreb zakłócających

• RF, RFID oraz technologia podwójna

• Zabezpieczanie na etapie produkcji

Program Source Tagging

• Doradztwo i dedykowany zespół

• Specjalistyczne rozwiązania
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Elektroniczne zabezpieczanie 
produktów (EAS)
Bramki i etykiety

Nowa generacja inteligentnych rozwiązań dla handlu

detalicznego pozwala na przełożenie danych na rekomendacje

strategicznych i taktycznych decyzji biznesowych,

wspierających redukcję strat, minimalizację braków na

półkach i przyczyniających się tym samym do wzrostu

sprzedaży.

Kluczowe rozwiązania dla aktualnych wyzwań rynkowych

• ZAPOBIEGANIE STRATOM- REDUKCJA BRAKÓW

• IOT & DOŚWIADZENIE KLIENTA
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Innowacyjne rozwiązania
dla najczęściej kradzionych 

produktów
Rozwiązania Checkpoint z linii Alpha obejmują najbardziej innowacyjne i

technologicznie zaawansowane akcesoria zaprojektowane do zabezpieczania

najczęściej kradzionych produktów. Żadna kradzież jest nieakceptowalna.

Naszą misją jest dostarczanie rozwiązań optymalizujących sukces i zyskowność

naszych klientów.

Nasze niestandardowe myślenie i 
poszukiwanie nowych możliwości we 
wspieraniu zmieniających się wyzwań firm 
handlu detalicznego skutkuje ponad 242
patentami.

KE E PE RS  3 A LA RM TECHNOLOGY S3V X TECHNOLOGY

INK TAGS 2 A LA RM TECHNOLOGY

Deterrent €

Low Product Value

€ € € €

High Product Value

AUTOPEG

UNIVERSAL 
UNIVERSAL AUTOPEG

&  

SECURITY SLEEVE HA RD TAGS

IS AUTOPEG 1 A LA RM TECHNOLOGY

POZIOM ZABEZPIECZANIA PRODUKTÓW

Dedykowany zespół Znakowania 
źródłowego

Udowodniony zwrot z inwestycji: 53%
zmniejszone straty

Doradztwo i Wsparcie

3.500 zabezpieczonych 
produktów

20 lat doświadczenia

Certyfikacje zgodności Source Tagging

Programy SourceTagging
Więcej niż usługa- jest to partnerstwo 

Zbudowanie ram dla ciągłej współpracy jest kluczowym aspektem dla sieci

handlowych i ich dostawców produktów w celu maksymalizacji korzyści z programu

znakowania źródłowego. Dzięki takiej współpracy mogą wykorzystać otwarte

ekspozycje, ograniczyć braki, minimalizować straty i incydenty przestępczości

zorganizowanej, zapewnić założony wygląd produktu oraz mieć otartą drogę do

dalszego rozwoju technologicznego (RFID).

Jakość etykiety jest kluczowym 
czynnikiem sukcesu
programów Znakowania

Źródłowego (Source Tagging)



6

Intelligent Retail Solutions

TRANSFORMACJA SPOSOBU PROWADZENIA BIZNESU, INTELIGENTNIE

Checkpoint’s Business Intelligence (BI) łączy sprzęt , etykiety/tagi oraz usługi w jednej platformie oprogramowania przekształcając dane ze sklepu w kontekst biznesowy, pozwalając na 

podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o dane, osiągając optymalne wyniki. Każdy dzień ma znaczenie.

PRODUKCJA CENTRUM DYSTRYBUCYJNE SKLEPY KONSUMENT

OMNI-CHANNELZARZĄDZANIE 
ZAPASAMI W 
SKLEPIE

CENTRUM 
DYSTRYBUCYJNE

KONTROLA 
ŁAŃCUCHA 
DOSTAW

Rozwiązania oprogramowania 
RFID 
od produkcji do konsumenta 
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Połączone usługi i oprogramowanie
Pomaga poprawiać operacje sklepowe

PROGRAMY ZARZĄDZANYCH
USŁUG

MODUŁY ANALITYCZNE W CHMURZE

MOBILNA APLIKACJA Z ZADANIAMI 
DO WYKONANIA

Połączenie systemów przeciwkradzieżowych i liczenia klientów w celu

uzyskania nowych możliwości i lepszego wykorzystania poniesionych

inwestycji.

Połączone rozwiązania Checkpointa umożliwiają widoczność stanu

funkcjonowania i wydajności posiadanych urządzeń.

POŁĄCZ SWOJE SKLEPY!

Potęga danych na wyciągnięcie ręki



8

Intelligent Retail Solutions

Jeden dostawca dla 
Twojej marki, 
metkowanie i 
identyfikacja
INTELIGENTNE METKI
Whether you are looking to Electronic Article Surveillance

(EAS) tag garments at source, to comply with Radio Frequency

Identification (RFID) mandates from retailers or implement

your own RFID project, Checkpoint has the products and

partners to help you succeed.

WIDOCZNOŚĆ MARKI
The “silent promoter” in the retail store, these products

convey your brand image and values to the consumer.

Information about the materials, brand, sizing, and price all fit

into this area and are key to all retailmerchandising.

KLUCZOWE CZYNNIKI METKOWANIA ODZIEŻY:

• Data integrity and brand consistency

• Clothing labels with high quality colours and finishes

• Flexible choice of printing technologies

• Integrated EAS and/or RFID elements

• 24/7 on-demand printing

• Printing centers located worldwide

• Planning and sampling service

• Global presence for local services

Korzyści dla marki:

• Coherent and reliable clothing labels from a single global supplier

• Quick order response and delivery

• Data integrity guaranteed

• Planning and sampling services ensure complete integration  with 

the company’s operational structure

• Local support

• Rigorous global quality assurance program that ensures brand  

identity and product information are never compromised.
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Pracują razem by 
zapewnić 

dostępność 
produktów

Settingup a basic RFID is relatively easy and

low cost. Once you can prove business benefits,

you have the ability to reinvest savings into further

POC’s and your RFID journey will be well on its way. I

encourage all retailers and brand owners to look at

what improvements their business

can benefit from with the use of RFID technology.”

This system really ensures that the product will not be subject to shoplifting

and that the visual identity of the brand is not altered by tags or security collars.”

RFID will allow us to offer our customers tailored and more accessible

choices, and give us great support in the product management on every stage

starting from the factory, through the distribution center, ending with a store chain. It’s a

challenge, which we want to meet effectively, as in our opinion, RFID is a technology of

the future.”

Gary Stones,

National Retail Operations Manager, MYER

Christian Visani,

Head of Security hypermarket

Jacek Kujawa,

Vice-President LPP

“

“

“
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Pasja do zmian

Nasz globalny Zespół badań i Rozwoju projektuje i rozwija nasze

produkty, dzięki znakomitym talentom z Bangalore, Shanghaju,

Thorofare, Waltham, i Hirschhornu

Gdziekolwiek są nasi klienci, 
zawsze stoi inżynier za 
zainstalowanym systemem

Inteligentne rozwiązania monitorujące Checkpointa bez przerwy

sprawdzają tysiące sklepów na całym świecie, czy ponad 10 tysięcy

zainstalowanych systemów działa poprawnie i wydajnie.

Usługi zdalnej konserwacji Checkpointa rozwiązują 80% incydentów

za 1-szym podejściem, a ponad 400 techników i 250 certyfikowanych

firm serwisowych na większości rynków detalicznych jest gotowych

do akcji, kiedy tylko osobista interwencja jest konieczna.
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Pomagamy poprawiać dostępność produktów...

na całym świecie

DywizjaCCL Industries Inc.group  
(CCL.B:TOR)

Powstała w 1951

Siedziba główna w Toronto,  
Kanada oFramingham,
Massachusetts

Ponad 22,000 pracowników  

5.2 bn C$ obrotów 2019

Oddziały w 40 krajach na 6 kontynentach 

168 fabryk

Zespoły lokalne dla instalacji i konserwacji w 
ponad 58 krajach

30,000 instalacji rocznie

Największa światowa baza klientów: ponad 1.7 miliona
instalacji RF

Ponad 100 miliardów produktów zabezpieczonych
naszymi etykietami, w sklepie oraz na etapie 
produkcji
Ponad 700 patentów RF and RFID

Lider od ponad 50 lat w RF dla handlu;  od ponad 15 
lat lider w RFID



Firma Checkpoint, będąca częścią CCL Industries, jest jedynym dostawcą zintegrowanego rozwiązania RF/RFID dla sprzedawców. Gdy 
napędzane technologią potrzeby klientów są coraz większe.

Checkpoint dostarcza inteligentne rozwiązania, gwarantując przejrzystość i wydajność środowiska handlowego w dowolnym miejscu i 
czasie.

Dzięki unikalnej ofercie oprogramowania, sprzętu, etykiet, znaczników i połączonych rozwiązań chmurowych Checkpoint optymalizuje operacje 
dzięki danym na temat łańcucha dostaw i sklepów dostarczanym w czasie rzeczywistym, co gwarantuje zwiększone przychody i lepsze 

doświadczenie klienta. Inteligentne rozwiązania Checkpoint oparte są o 50 lat doświadczenia w produkcji technologii radiowej, innowacyjnych 
rozwiązań zapobiegających kradzieżom i stratom, najlepszego oprogramowania, sprzętu RFID oraz kompleksowych rozwiązań do znakowania, 

zabezpieczania i monitorowania produktów od źródła do półki sklepowej.

Checkpoint Systems

www.checkpointsystems.com 

CheckpointSys

www.linkedin.com/company/checkpoint-systems/


