Samoobsługowe
kanały sprzedaży
w dobie cyfrowej
transformacji
Fujitsu World Tour 2017
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Dlaczego samoobsługa?
Uważa się, że do roku 2017, 56% wszystkich transakcji
będzie miało miejsce z wykorzystaniem mobilnych
punktów sprzedaży, kas samoobsługowych lub
urządzeń sprzedaży mobilnej
[badanie Motorola]

Prognozuje się, że do końca 2017 roku, liczba
przedsiębiorstw stosujących zintegrowane kanały
sprzedaży i komunikacji podwoi się i osiągnie poziom
56%
[Frost & Sullivan]

Sprzedaż detaliczna wzrasta o 6-8 % przy
wprowadzeniu kiosków samoobsługowych
[KioskCom]
Wielokanałowa obsługa klienta

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w
grupie działających w Polsce przedsiębiorstw i
instytucji w marcu i kwietniu 2017.
Respondentami było ponad 150 managerów IT

34%

Zaawansowane rozwiązania selfservice (kioski, samoobsługowe
platformy handlowe)

40%

Analizowanie danych dotyczących
zachowań klientów

44%

Rozwiązania e-commerce, mcommerce, zdalny dostęp do usług

47%
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Przemiany technologiczne
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Przemiany kulturowe
Co ceni nowe pokolenie?
 Podmiotowość

Swoją przygodę z Internetem wielu z nich rozpoczyna od kanału mobile. W USA
jest to około 50 proc. użytkowników. Dzieje się tak dlatego, że dostęp do Internetu
jest po prostu wszędzie.

 Wolność

Michał Kramarz, Head of Startups, Export & Entrepreneurs Developmnet w Google

 Indywidualizm
 Możliwość wyboru
 Relacje z innymi ludźmi
 Efektywną komunikację
 Wolny czas
 Wygodę
 Technologię

2-3 lata temu próbowaliśmy zadecydować o kontencie za klienta, ta
strategia się nie sprawdziła. Teraz zmierzamy do tego, żeby Empik był
taki, jak chce klient
Krzysztof Rabiański, prezes zarządu Grupy Empik Media & Fashion SA

Nie zapominajmy jednak o tym, że świat rzeczywisty istnieje, a
konsumenci nadal lubią chodzić do sklepów. To właśnie tam
powinniśmy szukać punktów stycznych i poprzez technologie
docierać do konsumentów w realu.
Agnieszka Gosiewska, Dyrektor ds. Klientów Kluczowych w firmie
Nielsen
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Czego oczekuje współczesny konsument?


Indywidualizacji sposobu realizacji zakupów



Możliwości decydowania o przebiegu i tempie
zakupów



Korzystania a kanałów e-commerce i m-commerce
na równi z tradycyjnymi kanałami sprzedaży



Komfortu



Braku kolejek i minimalnego czasu oczekiwania na
obsługę



Zachowania prywatności

Samoobsługa

Badanie Deutsche Telekom (T-Mobile), Niemcy, Maj 2015
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Samoobsługa z dwóch perspektyw
 Klienci znacznie lepiej wiedzą czego chcą


 Redukcja kolejek i czasu oczekiwania - większa
liczba klientów

Odwiedzają portale sklepów, porównywarki cen

 Mają większą kontrolę nad przebiegiem
zakupu

 Lepsza efektywność wykorzystania powierzchni
handlowych

 Mogą realizować zakupy na swoich warunkach

 Większa satysfakcja klientów z obsługi

 Najważniejsze jest dla nich osobiste
doświadczenie

 Wizerunek nowoczesnej i przyjaznej klientom
marki

 Szukają promocji i cen stosownie do swoich
potrzeb

 Uwolnienie pracowników od sprzedaży
prostych produktów i usług

 Chcą korzystać z najbardziej
rozpowszechnionych technologii

 Niższe koszty obsługi

 Chcą korzystać z mediów społecznościowych
przy wyborze produktów

 Klient zawsze zostanie obsłużony

 Czynne 7 / 24 / 365
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Podróż klienta
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Dlaczego e-commerce nie wystarcza?
Powody, dla których klienci nadal kupują w sklepach
67%
61%

59%

47%

See, touch, feel
Take items straight home

23%

Faster returns
20%

19%

Wiek 18-34

18%

Enjoy store experience

Wiek 35 i więcej

Źródło: Retail Dive, 2017, badanie na próbce 1425, osób
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A może m-commerce?
Fujitsu Avocado

Łatwe planowanie zakupów
z wykorzystaniem telefonu i
śledzeniem promocji

Kierowanie do
odpowiednich
stanowisk w sklepie

Zakupy zaczynają się
jeszcze w domu …

83%

Oszczędność czasu i
pieniędzy

56%



Wyświetlenie mapy sklepu z
zaznaczonymi miejscami gdzie są
poszukiwane towary
Sugerowanie powiązanych promocji

Uniknięcie kolejek w przy kasie i samoobsługa:


Skanowanie towarów własnym telefonem



Kody towarów automatycznie przesyłane do SCO lub POS …



… razem z danymi karty lojalnościowej



Płatność: gotówka, karta, kupon, …
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Słowo wyjaśnienia
Dlaczego omnichannel jest tak ważny?



Kup online – odbierz w sklepie
Kup online – zwróć w sklepie






Kup online – wymień w sklepie
Kup online – zmień zamówienie w sklepie
Kup online – odbierz w sklepie – płać online
Kup w telesprzedaży – zwróć lub wymień w
sklepie



Kup w sklepie – dostawa do domu – płać w
sklepie
Kup w sklepie – odbierz w innym sklepie –
płać w sklepie zakupu
Zwróć w dowolnym kanale sprzedaży


Wszystkie kanały są dostępne dla klienta …

Wszystkie kanały są dostępne dla klienta …

… ale nie są zintegrowane

… ale są połączone
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Omnichannel
Kup online

Dostawa do domu

Odbierz w sklepie

Klient zamawia online
spodnie z odbiorem w
najbliższym sklepie

Klient idzie do sklepu
odebrać i przymierzyć
spodnie

Klient widzi w ofercie
sukienkę dla żony; nie ma
odpowiedniego rozmiaru;
zamawia z dostawą do
domu

Pozycje zamówione i
zarezerwowane w sklepie

Zamówienie odszukane w
punkcie kasowym w
systemie Fujitsu
MarketPlace; zaznaczone
jako odebrane

Fujitsu MarketPlace
sprawdza dostępność
asortymentu i tworzy
zamówienie z dostawą do
domu
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Jedna transakcja

Klient kupuje obie pozycje;
odbiera spodnie.

Transakcja zakończona –
odebrane spodnie i
zamówiona sukienka w
jednej transakcji; ew.
promocja dot. obu pozycji
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Fujitsu MarketPlace
FUJITSU Market Place

ON LINE

Usługi w chmurze
Usługi kros-kanałowe

Platforma
e-Commerce







Przetwarzanie koszyka zamówień
Ceny

Płatności
Podatki
Product Info
Dostawy
Media społecznościowe

MOBILE

Promocje
Repozytorium transakcji

Finanse

Płatności

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Mobile
Mobile
Apps
Mobile
Apps
Apps

HR
CRM
Business Intelligence

SKLEPY

Stanowiska kasowe

Zarządzanie sklepami








 Sprzedaż wielokanałowa
 Zwroty w dowolnym
sklepie
 Zamówienia
 Odbiory towarów
 Dane klientów
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BackOffice w sklepach
Raporty
Konfiguracja danych
Komunikacja
Zwroty
Dziennik elektroniczny
Ceny/promocje

Programy lojalnościowe
Zarządzanie zamówieniami

Magazyn

BackOffice sprzedawcy
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Zakończenie zakupu – płatność w kasie
Perspektywa sprzedawcy (źródło: IDC)

10:00
Perspektywa klienta (źródło: IDC)

12:00

14:00
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Fujitsu Self-Checkout
 Obsługa gotówki w trybie recyklingu


banknoty 4 nominały monety 8 nominałów

 Interfejs do terminali płatniczych
 Skanery zintegrowane z wagą
 Waga bezpieczeństwa
 Zintegrowana drukarka fiskalna

GENESIS II

Mini-Express

 Prowadzenie głosowe klienta
 2 tryby pracy Impulse – samoobsługowy / kasjera
 Windows POSReady 7 / POSReady 2009

 Oprogramowanie USCAN zintegrowane z Fujitsu EuroStore


Możliwość integracji z dowolnym systemem POS poprzez API VPOS

 Oprogramowanie SCOaaD dla integracji z oprogramowaniem
POS firmy 3-ciej

Impulse

CashBox

 Oprogramowanie Ventur dla CashBox
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Ufaj lecz sprawdzaj – ochrona przed nadużyciami
 Retail Business Analytics

 Everseen

 Produkt BI przygotowany specjalnie dla sektora
sprzedaży samoobsługowej
 Gotowe rozwiązanie:

 weryfikacja w czasie rzeczywistym

• Obejmuje ponad 30 standardowych raportów i
wskaźników KPI
• Model danych zgodny ze standardem ARTS
• Moduły Loss Prevention, Sales & Mktg, Supply
Chain

Algorithm

110010010000101

Record ID
XYZ123

 Oparte o stos technologiczny Microsoft:

Tx Log

QA Analysis

#YXR+5TKR&145M@ZXDDSF>834BF89G/QDF67=/MNY43#HG
https://

• Windows Server 2008
• Wspierane źródła danych: SQL Server, Oracle,
Sybase IQ, DB2, pliki XML oraz pliki płaskie
• Serwer danych: MS SQL Server 2008 EE
• Front End Tool: Microstrategy 9
• Możliwa implementacja w chmurze

Anonymised Record

+
-
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Kioski samoobsługowe Fujitsu
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Kioski samoobsługowe
 Informacyjne
 Rozwiązanie InStorevision
• dostarczanie informacji i reklam
• samoobsługowa platforma webowa w chmurze
• dla dystrybucji i zarządzania treściami multimedialnymi
• Do samodzielnego uruchomienia wymagane „zero wiedzy IT”

www.instorevision.net

 Rejestracyjne
 Rozwiązanie Fujitsu Med-Serv 50
• Samoobsługowa rejestracja pacjentów w przychodniach przy Wydziale Medycznym
Uniwersytetu George'a Washingtona, USA – 1 mln pacjentów rocznie, 44
przychodnie, 2 tys. lekarzy
• Wykorzystana technologia identyfikacji tożsamości pacjenta Fujitsu PalmSecure
16
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Kioski samoobsługowe
 Dedykowane kioski dla operatorów telekomunikacyjnych - Vodafone (UK)
 400 automatycznych punktów sprzedaży
 quickpay
• Doładowania telefonów
• Płatność kartą, gotówką kuponem, z wykorzystaniem karty lojalnościowej

 quickphone
• Sprzedaż tanich modeli telefonów
• Sprzedaż akcesoriów (słuchawki, zasilacze, karty pamięci)

 Efekty
•
•
•
•
•

wzrost wydajność obsługi klientów o 3,5%
skrócenie średniego czasu obsługi klientów o 7 minut
wzrost średniej wartości sprzedaży per klient
zmniejszenie kosztów sprzedaży, w tym w segmencie prepaid
skierowanie doradców do obsługi klientów wymagających bardziej skomplikowanej pomocy
17
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Kioski samoobsługowe
 Dedykowane kioski dla poczty - Jersey Post (UK)
 Przeniesienie procesu nadania przesyłki do samoobsługowego kiosku
• ważenie przesyłki
• automatyczne naliczenie opłaty
• przyjęcie płatności
• wydruk potwierdzenia nadania przesyłki
• pozostawienie przesyłki w oznaczonym miejscu






Płatności za rachunki
Doładowanie telefonów
Sprzedaż znaczków, kartek, itp.
Efekty
• Poprawa jakości obsługi

• Zredukowanie kolejek
• Zwiększenie sprzedaży dodatkowych usług
• Zwiększenie poziomu retencji klientów

 Kryterium sukcesu – przeniesienie 20% operacji do kanału samoobsługowego (przeniesiono 40% operacji)
18
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Zawieranie umów w kioskach
 Fujitsu oferuje kioski z funkcją skutecznego zawarcia umowy z klientem
 Podpis biometryczny
• Naniesiony na umowę w formie elektronicznej (dokument PDF)
• Podpis składany jest na specjalizowanym padzie zamontowanym na stałe w kiosku
• Popis zawiera cechy biometryczne umożliwiające
• Weryfikację podpisu w czasie rzeczywistym (z podpisem złożonym przy zakładaniu profilu w systemie)
• Weryfikację off-line za pomocą specjalnych narzędzi udostępnianych dla biegłych sądowych

• Dokument z podpisem jest zabezpieczony za pomocą kwalifikowanego certyfikatu cyfrowego

 Zdalny podpis kwalifikowany
• Składany w imieniu klienta zawierającego umowę
• W pełni równoważny podpisowi kwalifikowany składanego za pomocą karty kryptograficznej i
bezpiecznego czytnika karty
• Podpis jest ważny wyłącznie do umów zawieranych przez klienta z firmą oferującą usługi i
produkty poprzez dane kioski
• Podpis zgodny z dyrektywą eIDAS
19
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Bankomat to nie tylko proste funkcje wyniesione z
oddziału
Oddział banku

Mobile & Internet

+

Bankomat

=
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Samoobsługa w bankowości czyli private banking
dla każdego
 14% pożyczek udzielanych
w banku
 150-200 operacji
przeniesionych do
bankomatu

100%

Oddział
30%

80%
60%

100%
40%

86%

70%

20%

Samo
obsług
a 70%

68%
38%

25%

0%

Kanał
Oddział
Call Center
Bankomat
Online
Mobile
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Euro
4
3,75
0,85
0,17
0,08
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Automatyczny maintenance urządzeń
samoobsługowych










Monitorowanie statusu urządzenia oraz aplikacji
Raportowanie w czasie rzeczywistym stanu i dostępności poszczególnych
elementów urządzania (np. brak papieru w drukarce)
Automatyczne rozwiązywanie typowych problemów na poziomie
sklepu/salonu za pomocą technologii „samo-naprawiających”
Zintegrowana pomoc umożliwia pracownikom sklepu samodzielne
rozwiązywanie problemów przed kontaktem z Help Desk’iem
Redukcja wezwań serwisu do 53%
W przypadku zdalnego wsparcia eliminacja 10 - 15 minut z rozmowy z Help
Desk’iem
Zdalne interwencje serwisu
Integracja SCO z systemem Help Desk’u klienta
Integracja z Fujitsu Mobile Attendant
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Oferta Fujitsu dla obszaru samoobsługi
Usługi
Store Managed
Services

Retail
as a Service

Managed
Mobile

SAP Retail
Competence Center

IT Application
Services

Rozwiązania
Fujitsu Market
Place

Social/
CRM

Business Analytics &
Loss prevention

Cloud
Solutions

Produkty

PoS

Self Service

Kioski, bankomaty
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Mobile

Scan & Pay

Digital Media
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