
Een mobiliteits
oplossing voor de 
detailhandel

Versity-smartphone voor 
de detailhandel 
Uw winkelmedewerkers uitrusten
Nu de detailhandel concurrentie heeft van veel verschillende kanalen, 
is mobiliteit essentieel geworden om klanten een superieure ervaring te 
bieden, om verkoopmogelijkheden in de winkel te vergroten en om een 
voorsprong op de concurrentie te nemen. Het was echter een uitdaging 
om een toestel te vinden dat geschikt is voor de detailhandel - tot nu toe!

Speciaal ontwikkeld voor hoe winkelmedewerkers hun werk doen, zijn 
oplossingen van Versity gemakkelijk te integreren met uw huidige 
communicatiemiddelen en verkooptoepassingen om medewerkers beter 
uit te rusten, om het werk te stroomlijnen en om de winkel beter te laten 
presteren.

Deze oplossingen zijn ontwikkeld voor de specifieke mobiliteitsdoelen van 
uw bedrijf, met een combinatie van:

• Best mogelijke mobiele belkwaliteit
• App-integratie
• Robuust, dun en lichtgewicht ontwerp
• Gegevensbeveiliging speciaal voor ondernemingen

Versity is een oplossing van de volgende generatie die op alle fronten 
voldoet met altijd en overal toegang tot toepassingen, gegevens, 
productinformatie en inventaris. Alles om uw klantenservice te 
ondersteunen.

Versity van Spectralink stelt 
uw medewerkers in staat om 
uw klanten een buitengewone 
ervaring te bieden met 
de dunste, slankste en 
krachtigste smartphone die 
verkrijgbaar is.
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Over Spectralink
Spectralink levert veilige, kostenefficiënte mobiele communicatieoplossingen waarmee 
bedrijven hun activiteiten kunnen stroomlijnen, hun inkomsten kunnen verhogen en klanten 
een betere service kunnen bieden, elke keer weer. Spectralink heeft sinds 1990 wereldwijd 
miljoenen toestellen geïmplementeerd bij bedrijven in de detailhandel, gezondheidszorg, 
horeca en industrie voor de efficiëntste communicatie in gebouwen die de branche te 
bieden heeft. 

Ga naar spectralink.com voor meer informatie.

FUNCTIES

Zeer betrouwbare, hoogwaardige 
wifispraakverbindingen met 
Spectralink VQOtechnologie 
(Voice Quality Optimization)

Draadloze connectiviteit voor 
roaming binnen het gebouw en 
LTE buiten het gebouw

24 uur per dag ononderbroken 
gebruik met echt hotswappable 
batterijen

Snelle, nauwkeurige 
geïntegreerde barcodescanner 

Duurzaam ontwerp dat bestand is 
tegen stof, stoten en vloeistof

Beveiliging op bedrijfsniveau om 
nalevingsrisico's te minimaliseren 

Gebundelde communicatie 
via email, sms, spraak en 
internet binnen de volledige 
verkoopomgeving

Spectralink Versity helpt uw medewerkers met:

VERBETERDE PRODUCTIVITEIT IN DE WINKEL

 ŧ Medewerkers kunnen overal communiceren en informatie krijgen

 ŧ In real time de inventaris bekijken om te voorkomen dat iets niet op 
voorraad is

 ŧ Taken in de winkel beheren en controleren

KLANTEN EEN BETERE ERVARING BIEDEN

 ŧ Snel, efficiënt en nauwkeurig reageren op vragen van klanten in de 
winkel of aan de telefoon

 ŧ Klanten op de winkelvloer laten afrekenen met een mobiel 
verkooppunt

 ŧ Aanbiedingen geven bij het verkooppunt voor cross- en upsell-
mogelijkheden

WORKFLOWS STROOMLIJNEN

 ŧ Meldingen op werkvloer ontvangen en collega's mobiliseren om te 
assisteren

 ŧ Inventaris controleren en orders plaaten met handige bezorgopties

 ŧ Personeel coördineren voor een naadloze ervaring bij het afhalen van 
onlinebestellingen


