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Tetű ellen permetszerrel, tolvaj ellen ASTRASEC-kel!

Kertészetekben,  az  utóbbi  időkben  a  penészgombák  mellett  elszaporodtak  a 
kétlábú kártevők is.

Hogyan védekezhetünk olcsón hatékonyan, hogy mérsékelni tudjuk a veszteséget. 
Az  ASTRASEC  által  kifejlesztett,  kombinált  elektronikus  áruvédelmi  rendszer 
körülbelül 1Ft/növény költséggel üzemeltethető. Ne olvassa tovább ajánlatunkat, 
ha úgy gondolja nem ér meg 1 Ft-ot növénye biztonsága.

Mit is jelent az áruvédelem a kertrészetekben?

Jelentősen megnehezítjük a tolvajlásokat, valamint a hiányos pénztári munkát.

Milyen feltételek érvényesülnek?

- olcsó a rendszer kiépítése

- az üzemeltetési költség nagyon alacsony

- hosszú távon működik

- ha szükséges, akkor áttelepíthető, eladható
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A  kiajánlott  eszközök  nagyon  magas  minőségűek,  hosszú  élettartamúak  és 
garanciálisak.

A  kedvező  árakat  úgy  tudjuk  elérni,  hogy  közvetlenül  a  gyárból  vásárolunk,  így 
kimarad 2-3 értékesítési láncszem.

Egy kertészeti árudában legalább a következő áruvédelemre van szükség:

- áruvédelmi antenna (csipogó a kijáratnál)

- kamera (a vevőket és a pénztárost, dolgozókat figyelni, mindez interneten 
keresztül is)

- riasztó rendszer

A  többi  ezekhez  képest  sokkal  kevésbé  fontos  (pl.  vevőfigyelő  tükör, 
páncélszekrény,  biztonsági zárak, egyéb mechanikus védelem stb.)

A biztonságtechnika esetében az első kérdés, hogy megéri-e megvenni?

Ha az éves hiány eléri az 400.000.- Ft-ot, akkor biztosan megtérül.

Extra haszon, hogy a dolgozók munkavégzését is lehet figyelni, ami segít a lógás 
kiszűrésében.  

Volt  olyan  partnerünk,  ahol  a  hiány  elérte  a  havi  600.000.-  Ft-ot.  Ezt  sikerült 
100.000.-  Ft.  alá  szorítani.  Itt  a  rendszerünk  évente   6.000.000.-  Ft.  nyereséget 
hozott.

 

1) Áruvédelmi rendszer:

Növények  esetében  fontos,  hogy  az  áruvédelmi  címke  (hasonlóan  a  ruha 
üzletekhez)  sokszor  legyen felhasználható.  Ezt  ún.  kemény címkékkel  (csipogók) 
lehet megoldani, amit hurokkal lehet a növényhez fogni.

Vannak fix (nem állítható hosszúságú hurkok) és vannak  változtatható hosszúságú 
hurkok (ezeket rá lehet húzni , szorosan rögzíteni a növényekre)

Az olcsó üzemeltetés és  az  alacsony telepítési  költség miatt  a  Rádiófrekvenciás 
rendszert  (RF) ajánlom. 

Az antennák kb. 1,6 – 2 métert érzékelnek, függően attól, hogy milyen a környezet, 
illetve mekkora a kemény címke.

Feltételezve, hogy a ki-bejárai ajtó nem szélesebb, mint 2 méter, akkor 1 antenna 
szett is hatékony lesz.
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Az XLD-T03-as modell nagyon megbízható, ezt merem ajánlani és nagyon kedvező 
az ára is:

A rendszer áll a képen látható antenna szettből:  199.000 Ft. + ÁFA

Kasszánként 1 db. mágneses nyitóból: 14.000.- + ÁFA

Igény  szerinti  mennyiségű  csipogóból:  49   -  265  Ft.  között,  mérettől,  designtól 
függően.

Telepítés költsége: 29.000.- Ft. + ÁFA +  utazás költsége.

A rendszerhez alkalmazhatóak ún. puha, papírcímkék is.  Ezeket deaktiválni kell  a 
kasszáknál.

Áruk nagyon kedvező, csak 6,50 Ft. + ÁFA. Ilyet lehet pl. kisebb cserepes 1000 Ft.  
feletti értékű virágokra ragasztani.

2.) Kamera rendszer:

Az áruházak számára fontos, hogy a kamera rendszerrel  jó minőségben lehessen 
visszanézni a felvételeket.

A  silány képfelbontású kamerákkal nem lehet utólag felismerni a tolvajok arcát, 
vagy azt, hogy mit loptak el.

Az ASTRASEC kamerákkal  lehet távolból  is,  akár  okos telefonról,  számítógépről, 
laptopról  is figyelni  az üzletet.  Az alkalmazottak munkavégzését lehet felügyelni,  
kezdve azzal,  hogy betartják-e  a  munkaidőt,  illetve dolgoznak-e a  munkaidőben. 
Sokszor segít pl. a felelősség felderítésében:  pl. meglocsolta-e növényt, vagy sem?

Az  ASTRASEC  közvetlenül  a  gyárból  importál  SONY  és  SHARP  elektronikájú, 
legalább 700 tévésoros komplett biztonsági kamera rendszereket. Ezek  ára  -  mivel 
közvetlenül a gyárból  vásárolunk -   kedvezőbb bármely hazai versenytársénál.  A 
képminőség pedig átlag 30-50%-kal jobb lesz!

Egy  8  kamerás  SONY  700  tévésoros rendszer  (beleértve,   8  db.  vandálbiztos 
kamra, DVR, egér, kábelek, csatlakozók, távirányítók, internetes elérés,  telepített 
Windows, vagy Linux)

 csak nettó 220.000.- Ft. + ÁFA.

Szerelési díj: kameránként  nettó 4900 Ft.

Egyéb kiegészítő eszközök:

Vevő / Forgalomszámláló:
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A  forgalomszámláló  egyszerűen  ragasztható  a  falra,  vagy  egyéb  felületre. 
Amennyiben ez nem oldható meg, úgy külön állvány vásárolható hozzá.

Ára:  55.000.- + ÁFA

       3. )  Pénztárgép szoftverrel, vonalkód olvasóval

Az új, online pénztárgépek esetében 90.000.- + 50.000.- Ft (állami támogatással). 

Budapest, 2013. május 15.

Tisztelettel,

                                                                                    Kovács Zsolt

                                                                                  Tel.: 06-70-3186996


