Wil je nooit meer in het duister tasten omtrent
bezoekers en klanten?
We komen graag even het licht aandoen. Ken je dat? Een overvolle winkelvloer en niet genoeg
personeel? Niet alleen de klant wordt daar de dupe van, maar de omzet ook. Was de drukte te
voorspellen geweest? Ja, dat had gekund. Met de slimme oplossingen van Insightz kan op basis van
instore analytics een helder beeld verkregen worden over pieken in bezoekersaantallen, gekoppeld aan
datum, seizoen, tijdstip en lopende promoties. Gegevens die na analyse ingezet kunnen worden om
te voorspellen wanneer er extra personeel nodig is. Bang dat op drukke dagen de schappen zonder
voorraad komen te staan? Met de systemen van Insightz krijg je gewoon een pushmelding dat er iets
bijgevuld moet worden. Wie gaat voor een betere flow en customer experience in bijvoorbeeld een
winkel, een museum, een hotel, een ziekenhuis of op een evenement, heeft vrienden nodig die dit
kunnen regelen.
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Wij zijn graag die behulpzame partij.
We zijn je vrienden van Insightz.
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Waar kunnen wij je mee helpen?
Instore Analytics
Wij zorgen er graag voor dat in jouw winkel of instelling dezelfde gegevens over klanten beschikbaar komen die in de online wereld
al langer gemeten worden. Waardevolle data omtrent producten die aandacht krijgen, looproutes van bezoekers, positionering
van personeel, hot spots en cold spots. Jij bepaalt welke gegevens op dat moment voor jouw onderneming het belangrijkste
zijn, wij helpen je met een overzichtelijk dashboard om conclusies te trekken uit de gemeten data. Daarna kun je op basis van
de resultaten plannen maken: welke producten zet ik op andere plekken neer, hoe zorg ik ervoor dat alle vierkante meters op de
winkelvloer optimaal benut worden. Zo kunnen we het succes van een marketingactie inzichtelijk maken, zodat volgende acties nog

Maiman

verder geoptimaliseerd kunnen worden.

Hoe doen we dat?
Hiervoor zetten we Maiman in! Maiman is onze beste vriend, die alles ziet. Uitgerust met een 3D lasersensor ontgaat hem niets: hij meet stop-, dweil- en
touchmomenten. Dat mag je best letterlijk zien. Neem bijvoorbeeld een autoshowroom, waar een dealer vol verwachting het nieuwste model heeft onthuld. De
bezoekers stromen toe, verzamelen zich om de auto. Waar de dealer het overzicht al lang kwijt is, weet Maiman feilloos hoeveel mensen er om de nieuwe auto hebben
gestaan, hoe lang zij daar hebben gestaan en hoeveel mensen de moeite hebben genomen om een deur van de auto te openen en even binnen te kijken. Keiharde data
die goed de gangen en emoties van de bezoekers weergeeft. Maiman kan dankzij de 3D lasersensor ook een heatmap genereren, waarop feilloos wordt aangegeven
waar de piekmomenten zich bevonden. Of zich bevinden, aangezien er in real time gewerkt kan worden. Jij bepaalt namelijk wat je wilt zien en wanneer je de gegevens
beschikbaar wilt hebben. Het effect meten van doorgevoerde wijzigingen en zelfs het herkennen van trends was nog nooit zo gemakkelijk.

Counting
Laat er geen misverstand over bestaan: succes is alleen meetbaar, wanneer je weet hoeveel mensen er daadwerkelijk binnen zijn
geweest. Of het nu gaat over een winkelvloer, een rij voor een kassa of die overvolle beursstand, je wilt weten wie er langsliep, wie er
binnen liep, wie er stil stond en ziet daar graag een datum en tijdstip aan gekoppeld. Dan is het goed om te weten dat Maiman een
volleerd rekenmeester is, die niemand over het hoofd ziet. Door middel van zijn 3D lasersensortechnologie worden voorbijgangers
en bezoekers keurig geteld, worden er tijdstippen bijgehouden -deze zijn per kwartier ingedeeld opvraagbaar- en kan de interactie
van personeel met de bezoekers gemeten worden. In het dashboard zijn deze gegevens opvraagbaar en kunnen filters worden
toegepast. Het mooie is dat Maiman het systeem steeds slimmer maakt, door de database te blijven verrijken en meetgegevens uit
het verleden te vergelijken met elkaar. Ook de invloed van het weer is een factor die mee wordt genomen in de berekeningen. Dat
resulteert in de mogelijkheid om voorspellend te werk te gaan. Zo kan er geanticipeerd worden op drukte!
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Wat kun je daar allemaal mee?
Met counting worden piek- en dalmomenten inzichtelijk. Personeel kan ingepland worden op basis van de te
verwachte drukte, er kunnen meer of minder kassa’s open. Heb je meerdere winkels, dan kunnen de verschillende
locaties met elkaar vergeleken worden. Door op basis van de gemeten gegevens het hele proces te optimaliseren,
zullen klanten eerder tevreden zijn. Zelfs trends zijn herkenbaar: waarom is er op bepaalde dagen van de week
ineens een stormloop op de winkel en kun je op andere dagen het spreekwoordelijke kanon afschieten in de zaak?
Meet het en je weet het.

Schapanalyse - FMCG
Niets is vervelender dan misgrijpen voor een winkelende klant. Daarom wil je dat een schap met producten altijd goed gevuld is. Zou
je overgeleverd zijn aan de ogen van je personeel, dan zou het vaker voorkomen dan goed is dat een product niet meer voorradig
is op een schap. Je kunt nou eenmaal niet overal tegelijkertijd zijn en personeel heeft veel meer taken dan alleen dat schap in de
gaten te houden. Ook hier blijkt Maiman weer een grote vriend te zijn. Hij registreert de actuele voorraad en kan in real time een
pushmelding doen wanneer er nog maar een paar producten staan. Zo kun je op precies het juiste tijdstip het schap laten aanvullen.
Maiman meet stop- en dweiltijden van klanten en registreert touchmomenten. Elk uit het schap gepakt product wordt
geregistreerd. Je stelt zelf in of je een waarschuwing wilt ontvangen bij het laatste product, of al eerder geïnformeerd wordt.

Hoe meten we dat?
Maiman meet op basis van de 3D lasersensortechnologie die hij aan boord heeft. Een andere methode om te meten is met Otus,
onze PTZ camera (Pan, Tilt & Zoom). Waar Maiman met meerdere vrienden tegelijk de schappen in de gaten houdt -de beelden
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worden naadloos “gestitched”-, daar bestrijkt Otus vanuit een centrale positie twee schappenstellingen van maximaal 20 meter
lengte. Dit gebeurt op een actieve manier, de camera draait rond en kijkt omhoog en omlaag. Gegevens kunnen dus in real time
beschikbaar gesteld worden, of op basis van opgeslagen data achteraf geanalyseerd worden.

Het voordeel voor de retailer
Als retailer heb je continu inzichtelijk hoe de schapvulling ervoor staat. Op basis van de gemeten data krijg je inzicht in de customer
journey, je bent letterlijk getuige van het keuzeproces dat zich voltrekt. Looproutes langs schappen kunnen geoptimaliseerd worden
en producten kunnen geherpositioneerd worden om meer aandacht te krijgen. Het is zelfs mogelijk om dankzij een rijke database aan
gegevens te gaan voorspellen wanneer een schap leeg zal raken. Tijdig aanvullen op het ideale tijdstip ligt volledig binnen handbereik!
Last but not least: In de wereld van de FMCG -Fast Moving Consumer Goods- is het van cruciaal belang om trends te herkennen. Met
Maiman en Otus is dit niet langer meer in een glazen bol kijken, maar gewoon een kwestie van de gegevens raadplegen.

Full Customer Journey
Zou het niet fijn zijn om reisleider te kunnen zijn in de customer journey van je klant? Niets staat je nog in de weg om dat ook
daadwerkelijk te zijn. We helpen je om de customer journey in kaart te brengen en laten je zien welke route iedere unieke bezoeker
aflegt. We vertellen je welke producten er aandacht krijgen, we laten je zien welke plekken in de winkel druk bezocht worden en
welke plaatsen weinig bezoekers krijgen.
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Hoe maak je zo’n “reisgids”?
Met de 3D lasersensoren die Maiman aan boord heeft worden alle zaken gemeten die we benoemd hebben onder Instore Analytics,
Counting en Schapanalyse. Voor een full customer journey binnen een meer dan gemiddeld groot winkelgebied haken we nog een
vriend aan, namelijk Falco. Hij beschikt over een fisheye camera, waarmee op basis van 360˚ video een groot gebied in één keer
bestreken kan worden. Moet het nog groter, dan kan ook het 360˚ beeld uit Falco gestitched worden. Belangrijk om te weten: Maiman
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kan personeel uitsluiten uit het beeld, Falco kan dit niet. Met beide systemen kan een heatmap gegenereerd worden, die prachtig
aangeeft hoe routes lopen in de zaak en waar zwaartepunten liggen in concentraties van bezoekers.
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Wat levert een full customer journey op?
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Op een zeer brede schaal kan de aandacht voor specifieke producten inzichtelijk gemaakt worden. Producten kunnen optimaal
gepositioneerd worden na analyse van de data, er kan zelfs gedacht worden aan het aanpassen van de winkelinrichting om tot een nog
verdere optimalisatie te komen. Personeel kan beter ingezet worden, tevens kan de interactiviteit van personeel en klant getoond
worden. Klanten die hulp nodig hebben. Klanten die hulp nodig hebben, kunnen daardoor sneller aangesproken worden en efficiënter
geholpen worden. Als laatste benadrukken we nog een keer het belang van het herkennen van trends: vooruitzien is regeren.
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Eigenlijk zijn we een rare club,
maar dat wil je ook
Zakendoen met Insightz betekent zakendoen met mensen die verder kijken dan hardware en
software. Laten we eerlijk zijn, hardware en software haal je op de hoek van de straat als het moet.
Aandacht is echter waar het voor ons om draait. Wij zijn stuk voor stuk echte “vakidioten”, die
niets liever doen dan hun kennis ten dienste stellen van de klant. Aan het eind van de dag willen
we trots aan de eettafel kunnen vertellen over de mooie oplossingen die we samen met de klant
gevonden hebben. Op verjaardagen willen we graag met veel passie en handgebaren vertellen over
wat er allemaal van jou als klant in kaart gebracht wordt. Monden vallen dan open en verbazing is
ons deel. Dan leggen we uit dat het allemaal niet eng is, dat uiteindelijk alles draait om één ding:
tevreden klanten, meer omzet en een gebalanceerde bedrijfsvoering. Iedereen is consument. We
willen allemaal hetzelfde, als we erop uit trekken om te winkelen. De allerbeste winkelervaring
genieten en met tassen vol spullen die we graag willen hebben richting huis gaan. Insightz is dus
niet alleen je beste vriend om deze doelen te bereiken, we zijn ook nog eens dat mafste jongetje
van de klas, altijd vol met nieuwe ideeën en nooit te beroerd om andermans gekke plannen aan te
horen. En nog belangrijker, te helpen uitvoeren. Daag ons eens lekker uit!

Onze service is à la carte
Met Insightz kun je alle kanten op die je maar wilt. Om inzichtelijk te maken over welke werkgebieden we het dan
hebben, categoriseren we onze activiteiten als volgt:

Standaardoplossingen
We leveren standaardoplossingen, die op zich al zo goed zijn dat we daar 80% van alle behoeften mee kunnen
vervullen. Binnen deze standaardoplossingen onderscheiden we hardware en software die door onze vakmensen
geïnstalleerd wordt en standaardoplossingen die plug & play geleverd worden, om zelf te installeren. Moeilijk? Welnee.
Als wij zeggen dat het Plug & Play is, dan mag je dat letterlijk nemen. Of het nu gaat om koop of huur, wij zorgen ervoor
dat alle apparatuur en software volledig getest, gegarandeerd werkend en voorzien van een duidelijke handleiding
geleverd wordt. Ideaal voor pop-up stores, tijdelijke winkels, evenementen of beurzen.

Maatwerk
Je hebt een speciale vraag of wens die niet afgedekt wordt door onze standaardoplossingen? Dan staan wij te juichen!
We halen dan alles uit de kast om met een oplossing te komen die volledig op maat gemaakt is, meer dan optimaal
voor jouw situatie. Moet de software aangepast worden? We zijn al aan het schrijven voor je. Andere hardware nodig?
Onze developers hebben hun tanden er al ingezet. Natuurlijk is daar een uitgebreide intakesessie met de nodige
constructiviteit, gezelligheid, koffie en koek aan vooraf gegaan. We zijn dan al lang “in jouw huid gekropen”, we hebben
je bedrijf dan al in kaart gebracht. Want jouw zaak is op dat moment onze zaak.

Veiligheid voor alles
Als rode draad loopt veiligheid door alles heen wat we doen. Van intakegesprek tot levering van hardware en software, van het
genereren van data tot en met het opslaan ervan. Alles gebeurt met de “security” die je mag verwachten. Bij ons hoef je je geen
zorgen te maken of de oplossingen die je afneemt wel binnen de AVG vallen. Daar staan wij garant voor. Bedrijfsgegevens die ons
ter beschikking gesteld worden, bewaken we als bloedhonden. Discretie staat bij ons hoog in het vaandel. Kijken we naar draaiende
processen bij jou op de zaak, dan kunnen we zeggen dat we er alles aan doen om te zorgen dat ook hier veiligheid gegarandeerd
wordt. Een voorbeeld? Voor een grote meubelgigant met vestigingen in heel Europa hebben we een speciaal centrum ingericht waar
we aan uptime monitoring doen. Een sleutelrol hierin is weggelegd voor Indra, onze standalone engine die op basis van Raspberry
Pi technologie werkt. Indra verwerkt gegevens en zorgt voor onderlinge doorgifte van belangrijke data. Op twintig beeldschermen
zijn in real time alle processen te volgen van onze systemen, in de betreffende vestigingen. De beeldschermen zijn omringd door
ledverlichting. Groene schijnsel? Alles okay. Oranje schijnsel? Het systeem heeft een onregelmatigheid geconstateerd en tracht dit
automatisch op te lossen. Een rood schijnsel? Menselijke interventie vereist. We checken online het probleem en proberen dit meteen
op te lossen. Lukt dit niet, dan zie je alleen nog de bandensporen op het asfalt voor ons kantoor in Breda.

