
LOTS i Butik
– Serviceknappar för livsmedelsbutiker

Med rätt personal på rätt plats ger ökad 
kundservice och butikseffektivitet
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Med väl synliga serviceknappar placerade vid exempelvid bröd-, chark- 
och grönsaksavdelningarna kan kunderna enklare få hjälp av rätt butiks-
personal, utan att behöva leta efter personalen.

 
Effektiva fördelar för butiken

Livsmedelsbutiker har en vardag med högt tempo där 
personalen har olika arbetsuppgifter och ansvarsområ-
den. Många gånger kan det vara svårt att arbeta effek-
tivt då det blir många avbrott för att exempelvis hjälpa 
kunder som vill ställa olika frågor eller annan hjälp. En 
viktig fördel med serviceknappar är att personalen blir 
effektivare enligt principen ”rätt person på rätt plats, vid 
rätt tidpunkt”. 

Placering av butiksknappen

Med väl synliga serviceknappar placerade vid exem-
pelvid bröd-, chark- och grönsaksavdelningarna kan 
kunderna enklare få hjälp av rätt butikspersonal, utan att 
behöva leta efter personalen. Personalen kan också kon-
centrera sig på andra uppgifter som till exempel plock-
jobb och har ändå möjlighet att ge snabb service. 
Vid entrén då många handikappade och äldre kan 
behöva hjälp att genomföra sina inköp. Vid automater 
är det bara att trycka på knappen. Den som ansvarar för 
automaterna får ett meddelande på sin sökare.

Serviceknapp för leverantörer

Både för butikspersonalen och leverantörerna kan det bli 
både stressigt och irriterande med vanliga dörrklockor 
när det är dags att ta emot nya varor. Med en servicek-
napp även för leverantörer minskar stressen och vänteti-
derna på lastkajen. Leverantörsknappar på lastkajen får 
leverantörerna direktkontakt med den som ska ta emot 
och är ansvarig över varorna.

Kassaknappar
Det viktigast som finns i en butik är att kön till kassan är 
kort. Genom en enkel knapptryckning kan den som job-
bar i kassan påkalla hjälp med att trycka på knappen för 
exempelvis kassahjälp, scanninghjälp, växel eller bråk

Enkel installation

Principen är enkel.  Genom att en serviceknapp som 
är tråd/ljudlös placeras på önskad plats kan kunderna 
enkelt påkalla personalens uppmärksamhet. Vid ett tryck 
på knappen kommer ett meddelande upp textformat  på 
butikspersonalens personsökare. Man kan ta emot larm 
från olika serviceknappar och vid vilken serviceknapp 
kunden befinner sig. 

Serviceknappen

Serviceknappen är en del av inventariet

Personalsökare WPS Birdy
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Samtidigt som en butik installerar serviceknappar bör interna aktivite-
ter genomföras med både information om servicens betydelse för ökad 
kundnöjdhet och utbildning i hur tekniken ska användas. 

Serviceknappen

 
 
Driftlarm

Genom att komplettera med radiohub får du ut informa-
tionen om driftlarm direkt till larmmotagaren. 

Radio hub

Vår radiohub är själva hjärtat i Lots i butik. Den gör om 
en signal till text och skickar ut informationen i textfor-
mat till våra larmmottagare.

Rörelsevakt

Trådlös rörelsedetektor som bevakar en mycket en smal 
korridor/bom som känner av om någon person befinner 
sig på ett område den inte ska vara på. 

Serviceknappar för kundenkät
Vid stationen kan butiken ställa frågor till kunderna som 
enkelt kan svara med en knapptryckning. 

Kundanpassning

Produkter som anpassas och installeras efter butikens 
behov av teknik, funktion och användarvänlighet.

Med servicknappen blir kommunikationen betydligt enklare

Serviceknapp MCT-220

Rörelsevakt



LOTS Security AB Växel 08 - 711 22 111 www.lotsab.se
Jägerhornsväg 8 Telefax 08 - 711 57 38 info@lotsab.se
141 75 Kungens Kurva

Leverantör

Välkommen till LOTS Security. 

Vi är specialister inom personlarm, där överfalls- och kallelselarm ingår. Med 
mer än 30 års erfarenhet av branschen och samarbeten med teknikledande inter-
nationella tillverkare, har företaget intagit en självklar position som leverantör 
till många kommuner, landsting och privata aktörer, i hela landet. Lots security 
kännetecknas för sin kompetens, god kundservice, erfarenhet och inte minst 
flexibilitet. En tillgång som få större företag kan tävla med. Vi sätter kunden i fo-
kus och anpassar våra produkter utefter kundens verksamhet. Vi satsar endast på 
högkvalitativa larmsystem som är fullt integrerbara med andra system så att våra 
kunder kan komplettera tidigare inköpta produkter och övriga system. Tack vare 
noggrant utvalda återförsäljare kan företaget leverera smarta lösningar för vård 
och omsorg över hela Sverige. Vår kunskap och teknik löser dagens och morgon-
dagens utmaningar. Genom en kombination av den egna utvecklingsavdelningen 
som arbetar med både hård- och mjukvaruutveckling samt täta besök och samtal 
med vårdpersonal har vi lyckats skapa en stabil utgångspunkt för framtaganden 
av smarta lösningar för vård och omsorg. 

Vårt arbete med NurseCare har resulterat i ett brett utbud av olika funktioner där 
kunden själv väljer vad eller vilka som passar den specifika verksamheten bäst 
för att kunna leverera en kvalitetssäkrad vård. Även att underlätta arbetet för 
personal och verksamhetsledning samt inte minst, bidra till nöjdheten hos både 
boende och patienter.

Välkommen till oss på LOTS Security och våra partners


