
LOTS i Butik -
Serviceknappar ett säljverktyg i provrummen

Nöjdare kunder i provrummen
Ökad försäljning
Förenklar för butikspersonalen



LOTS i Butik är ett affärsområde inom LOTS Security AB
LOTS Security AB har i många år varit en av de ledande leverantörerna på den 
svenska säkerhetsmarknaden.  
Vår teknik och våra lösningar används bland annat inom Sveriges offentliga sektor 
för att öka de anställdas säkerhet och trygghet. LOTS Security har varit verksamt på 
den svenska marknaden sedan 1984 och vi representerar teknikledande internatio-
nella tillverkare. 
Vi har också en egen utvecklingsavdelning som arbetar 
med både hård- och programvaruutveckling. En egen 
serviceorganisation med jourverksamhet 24 timmar om 
dygnet årets alla dagar gör det extra tryggt att välja våra 
lösningar. 

Satsningen på egen teknik- och systemutveckling gör att 
vi med olika tillverkares produkter som plattform kan 
integrera och bygga till egna lösningar och funktioner. 
Det gör vi ofta med målsättningen att öka funktionalite-
ten och användarvänligheten, flexibiliteten och möjlig-
heten till kundanpassning. Flexibiliteten i vår teknik gör 
att vi under senare år satsat på att anpassa tekniken och 
skapa funktioner långt utanför säkerhetsområdet.   

Ett sådant exempel är lösningar för butiker och de 
teknikkoncept vi skapat för detta marknadssegment har 
också resulterat i att vi idag har ett affärsområde som 

heter LOTS i Butik.

Vår ”serviceknapp”  är ett flexibelt  
servicekoncept
”Serviceknappen” kallar vi den första lösningen i  
LOTS i Butiks produktprogram.  Lösningen har  
installeras i ett antal livsmedelbutiker men kan enkelt 
appliceras på andra typer av butiker och i varuhusmiljöer. 

Principen är enkel: genom att en ”service- 
knapp” (tråd/ljudlös) placeras på önskad plats 
kan kunderna enkelt påkalla personalens 
uppmärksamhet. Vid ett tryck på knappen 
kommer ett meddelande i klartext upp på 
butikspersonalens personsökare som ser vid 
vilken serviceknapp kunden befinner sig. Stora 
möjligheter finns att anpassa lösningen exempelvis så att 
en 



personsökare bara tar 
emot meddelanden från 
en eller ett par service- 
knappar.

I livsmedelsbutiker 
utnyttjas denna möjlig-
het så att ett tryck på en 
serviceknapp placerad vid 
returautomater resulterar 

i ett meddelande hos den 
som ansvarar för automaterna, en knapp vid en 

brödavdelning sänder meddelanden till den som ansva-
rar för bröd etc.

Möjligheterna är många och i en klädbutik kan på mot-
svarande sätt serviceknappar vid herr-, dam och barn-
avdelningar vara anslutna till personal som ansvarar för 
dessa avdelningar.

Det vi dock i första hand vill informera om nu är hur 
serviceknappen kan användas för att ge nöjdare kunder 
och fler köpbeslut i klädbutikers provrum.

 Serviceknappar i provrum ökar försäljningen

Det finns undersökningar som visar att kunder spen-
derar mellan en tredjedel och en fjärdedel av den tid 
som de shoppar i själva provrummet, och att cirka 80% 
av konsumenternas köpbeslut tas i just provrummen. 
Det finns också undersökningar som visar att cirka 10% 
av konsumenterna ute på butiksgolvet blir betalande 
kunder, men att den siffran ökar till 70%  de använder 
ett provrum. Får kunderna i provrummen en bra kund-
service ökar givetvis förutsättningarna till köpbeslut. I 
en undersökning ställs dock frågan: ” Om en konsument 
inte trivs under tiden i ett provrum, hur förväntar sig bu-
tiken då att dessa konsumenter ska komma till ett beslut 
om köp?”

Det är många faktorer som avgör om det är trivsamt i 
provrummet. Givetvis provrummet utformning, belys-
ning och inredning men också möjligheten att få bra 
service vid provningen av kläder. Kan en kund på ett en-
kelt sätt, och utan att lämna provhytten, få kontakt med 
personalen för hjälp med bl a nya klädval ökar ganska 
naturligt både trivseln och köpviljan. 

Med LOTS i Butiks ”serviceknapp” är det enkelt att 
skapa en sådan lösning. När kunden i provrummet 
trycker på knappen får butikspersonalen ett meddelande 
som gör att de snabbt kan bege sig till aktuellt provrum.  
Vår lösning blir på så sätt ett säljverktyg eftersom en 
snabb och bra service ökar möjligheten att ge kunderna 
en positiv upplevelse i provrummet. Serviceknappen 
gör att de kommer närmare ett köpbeslut!

Några fördelar med serviceknappar i provrum;

• Kunderna vet att de får snabb service – de   
 kan prova i lugn och ro.

• Ökad trivsel i provrummen – fler köpbeslut

• Butikspersonalen kan koncentrera sig på att ge 
kunder ute i butiken bra service –  de behöver inte 
bevaka att/om kunder i provrummen behöver hjälp 
(ett pip i deras personsökare talar om när en kund 
behöver hjälp)

Serviceknappen till en del av en servicesatsning
På kort tid har ett flertal större livsmedelsbutiker valt 
att prova vår lösning med ”serviceknapp”, och den 
ingår ofta som en del i en satsning på ökad service och 
butikseffektivitet. Kunder vid returautomater och på 
andra platser får snabbare hjälp samtidigt som perso-
nalen blir effektivare. ”Rätt personal på rätt plats” är en 
av grundtankarna, och det är viktigt för många butiker 
där personalen ofta är stressad och har många olika 
arbetsuppgifter.  Nästa steg i vår teknikanpassning är att 
erbjuda lösningar med ”marknadsknappar” som ger helt 
nya möjligheter att genomföra enklare marknadsunder-
sökningar/enkäter. Intresset för denna lösning är också 
mycket stor.

Samtidigt som en butik installerar serviceknappar bör 
interna aktiviteter genomföras med både information 
om servicens betydelse för ökad kundnöjdhet och ut-
bildning i hur tekniken ska användas. 

En servicesatsning för en klädbutik kan till exempel innebära 
diskussioner om hur man ska få fler kunder att använda prov-
rummen och hur trivseln/den positiva upplevelsen i provrum-
men kan ökas. Serviceknappen hjälper till att öka trivseln och 
serviceupplevelsen, men den är ändå bara en länk i en heltäck-
ande och säljande kundservicestrategi!
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LOTS Security – ett tryggt leverantörsval 
för butiker med servicekänsla

 LOTS Security AB är idag en av de marknadsledande leverantörerna 
av personlarm. Larmen används bland annat inom många delar av 
Sveriges offentliga sektorer för att öka de anställdas säkerhet. Vi er-
bjuder också produkter och kompletta lösningar inom exempelvis 
trygghetslarm och passagesystem. 
Flexibiliteten i vår teknik gör att vi successivt breddar oss mot nya 
användningsområden där LOTS i butik är ett av flera exempel.
LOTS Security har varit verksamt på den svenska marknaden sedan 1984 
och vi representerar teknikledande internationella tillverkare. Vi har också 
en egen utvecklingsavdelning som arbetar med både hård- och program-
varuutveckling.
En egen serviceorganisation med jourverksamhet dygnets alla 24 timmar 
om året gör det extra tryggt att välja våra säkerhetslösningar. Satsningen 
på egen teknik- och systemutveckling gör att vi med olika tillverkares pro-
dukter som plattform kan integrera och bygga till egna säkerhetslösningar 
och funktioner. Det gör vi ofta med målsättningen att öka funktionaliteten 
och användarvänligheten, flexibiliteten och möjligheten till kundanpass-
ning.
Vi samarbetar med ett antal noga utvalda säkerhetspartners och installatö-
rer runt om i landet. Samtliga partners uppfyller ett flertal viktiga grund-
krav: de känner sin lokala marknad, de har en bred säkerhetskompetens 
och ett väl dokumenterat installationskunnande. Tillsammans erbjuder vi 
flexibla, framtidssäkra och kostnadseffektiva lösningar.


