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Säkerhetsguide

Vad är elektroniska
varularm?
Elektroniska varularm (EAS) är ett system med larmbrickor som förebygger
snatteri. Larmbrickan fästs på ett klädesplagg eller en vara. Vid köp tas den
bort eller larmas av. Om larmbrickan inte har tagits bort eller larmats av när
varan tas ut ur butiken, utlöser larmbågarna vid butikens utgång ett larm.
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EAS larmbågar
Larmbågar fungerar genom att sända en signal fram och tillbaka
över en butiksutgång. Den ena larmbågen fungerar som sändare och
skickar ut signalen medan den andra larmbågen, på andra sidan av
utgången, fungerar som mottagare av signalen och lyssnar efter den.
Om en larmbricka eller etikett passerar denna signal går ett larm.
Endast en sändare och minst en mottagare krävs per utgång. Det
exakta antalet mottagare som krävs beror på ytan som ska täckas och
på teknikens räckvidd.

Mottagare
Sändare

EAS larmbrickor och etiketter
Larmbrickor

Etiketter

Dessa kallas ofta för ”hårda larmbrickor”
och sätts vanligen fast i plagg och tas
bort av butikspersonal vid köp med hjälp
av särskild utrustning. Hårda larmbrickor
sitter fast i ett plagg med en nål och
har större detektionsområde än mjuka
etiketter.
Vissa av de hårda larmbrickorna innehåller även små infärgningspatroner
som missfärgar plagget permanent vid
åverkan. Dessa larmbrickor verkar avskräckande.
Det finns även larmbrickor som är
speciellt anpassade för att passa runt
flaskhalsar.

I motsats till ”hårda larmbrickor” kallas
dessa för ”mjuka etiketter” och finns i
olika former och storlekar. De sätts på
förpackade varor och larmas av vid köp
med hjälp av en speciell platta.
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HUR VÄLJER BUTIKER
RÄTT TEKNIK?

Detaljhandeln använder antingen RF eller
AM, medan EM är en nischad lösning som
används speciellt för bibliotek. Vid valet
mellan RF och AM baserats beslutet på de
produkter som ska skyddas.

EAS-teknik
Det finns tre typer av EAS-system:
Radiofrekvens

Akustomagnetisk

Elektromagnetisk

RF

AM

EM

Detta är en kort sammanfattning
av funktionerna i varje teknik.

Teknik

Användningsområde

Funktioner

RF

Kläder, dagligvaror, viss
elektronik

• Oftast det billigaste systemet
• RF-etiketter är plattare än AM-etiketter
Observera!
•RF använder en högre frekvens
jämfört med AM och EM, vilket
gör att signalen lättare kan
		 påverkas av annan elektronik.
•Signalen blockeras av vätskor
och metaller.

AM

Metallvaror, vätskor på
flaska, viss elektronik

• AM-signaler störs inte av vätskor eller metaller.
• AM-larmbågar har bättre räckvidd än RF-bågar.
• AM-etiketter kan återaktiveras.

EM

Främst bibliotek, men
används även i apotek och
kosmetikabutiker

Nischad teknik som används av bibliotek. Små,
smala etiketter – perfekta för en bokrygg – som
kan avaktiveras när en bok är utlånad och
återaktiveras när den lämnas tillbaka.
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RF

Radiofrekvens (RF)
RF-teknik är den vanligast förekommande typen av EAS-system och används i stor utsträckning av klädbutiker. Dess höga frekvens gör dock att
den är olämplig att använda för att skydda vätskor och metallföremål då de
försvagar signalen kraftigt och hindrar alarmet från att utlösas. För dessa
typer av produkter är AM- eller EM-teknik att föredra.

Räckvidd upp till
två meter, beroende på larmbåge

Används av
• Klädbutiker
• Byggvaruhus
• Stormarknader

Hur fungerar det?
RF-brickor är självhäftande etiketter som
innehåller en liten elektronisk krets och

Typer av larmbrickor

antenn. När den känner av en viss frekvens

RF larmbrickor och mjuka etiketter

kens utgång – så svarar den och det svaret

– den som sändaren skickar ut vid butiuppfattas av mottagarlarmbågen. När
detta händer utlöses larmet.
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AM

Akustomagnetisk (AM)
AM-larmbågar har ett större detektionsområde än andra sorts system
vilket gör dem idealiska för entréer i stora butiker. Eftersom AM-teknik
fungerar med en lägre frekvens än RF är den perfekt för att använda till
vätskor och metallföremål utan att signalen störs.

Hur fungerar det?
En sändarlarmbåge skickar radiovågor som
stimulerar alla AM-brickor i dess detektionsområde. Detta får larmbrickan att skicka ut sin
egen signal, vilken mottagarlarmbågen lyssnar
efter. Det är anledningen till att systemet kallas
akustomagnetiskt – ”akusto” kommer från det
grekiska ordet för hörsel. Om frekvensen som
larmbrickan sänder ut uppfattas av mottagaren
så utlöses larmet.

Används av
• Varuhus
• Kosmetika- och parfymbutiker
• Elektronikbutiker
• Järnhandeln

Typer av larmbrickor
AM hårda larmbrickor och mjuka
etiketter
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Elektromagnetisk (EM)
EM-teknik är en nischad lösning som nästan uteslutande används av
bibliotek. Fördelen är små, smala självhäftande etiketter som kan av
aktiveras och återaktiveras. Den diskreta skyddsetiketten läses av via en
säkerhetsskanner, och böcker kan avaktiveras och lånas ut för att sedan
återaktiveras igen med EM-etiketten när de lämnas tillbaka.

Används av
• Bibliotek (stadsbibliotek, universitet och skolor)
• Bokhandlare
• Apotek

Hur fungerar det?
Istället för borttagbara larmbrickor fungerar

Typer av larmbrickor

EM-systemet med självhäftande etiketter med

EM-remsor

Remsan känner av när den passerar mellan ett

en magnetisk remsa inuti som innehåller järn.
par EM-larmbågar. Den ena larmbågen fungerar som sändare och den andra som mottagare.
För att avaktivera etiketten passeras remsan
över ett starkt magnetiskt fält så att den inte
längre utlöser larmet.

Ytterligare fördelar med EAS-system
Det primära syftet med ett EAS-system är såklart att förhindra snatteri, men
det kan även användas för att samla in uppgifter om kundflöde. Eftersom
alla som går in och ut i en butik passerar genom EAS-larmbågar kan denna
aktivitet registreras och granskas.

Genom att analysera besöksmönstren kan
man optimera öppningstider, personalfördelning och ta reda på hur stor effekt
reklamkampanjer har.

EM
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Ökande trender

Nytänkande inom
detaljhandeln

Detaljhandeln digitaliseras snabbare än de flesta branscher och
cheferna hoppas att teknik ska kunna effektivisera verksamheten och
skapa en bekvämare shoppingupplevelse för kunderna.
Eftersom e-handeln ökar snabbt måste butikerna hitta nya sätt att
konkurrera med dem. Det finns massor av möjligheter, men det är inte
alltid uppenbart var man kan skapa verkligt mervärde.
Denna artikel fokuserar på några av de områden som detaljhandeln
kan tjäna på och hur den mest spännande tekniken banar ny väg
– från smarta provrum och förstärkt verklighet till Sakernas internet
och uppkopplad butikssäkerhet.
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Provrumsteknik
Ett av de få trumfkort som detaljhandeln har jämfört med e-butiker är att kunder
fortfarande vill prova kläderna och se hur de passar innan de köper dem. Det är
dock inte ovanligt att kunder uppger dåliga provrum som en anledning att inte
återvända till en butik. Som ett resultat av detta har intresset ökat för området
med ny teknik för provrum.

Här följer fyra exempel på hur klädföretag använder teknik för att göra
provrummen bekvämare för kunderna.

intelligenta
1 Det
provrummet
Genom att märka plagg med RFID-etiketter kan ett
intelligent provrum känna igen vilka varor som tagits
med av kunden och visa relaterad information på en
skärm inne i provrummet.
Kunden kan med hjälp av skärmen be en expedit
hämta varan i en annan storlek eller färg.

automatiserade
2 Det
provrummet
Genom att använda sin smarttelefon väljer kunderna
vilka plagg de vill prova och varorna kommer inom
ett par sekunder via en lucka direkt till själva provrummet. Om kunden inte vill ha varan skickar de bara
tillbaka den via en annan lucka.
Även i provrummet kan kunden skicka efter andra
färger eller storlekar genom att använda en app eller
via en monterad pekskärm. Resultatet: Mindre tid
läggs på att klä av och på sig och mer tid kan ägnas
åt att prova.
Det amerikanska varuhuset Macy’s provar denna
typ av förbättring och har börjat med provrummen
på avdelningen för badkläder i butiken Manhattan
Beach i Kalifornien1.
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Smarta interaktiva speglar i
provrummen låter kunderna
bläddra i produktkatalogen
och beställa in nya plagg till
sina provrum.

SELECT COLOR

virtuella
3 Det
provrummet
Med virtuella provrum behöver man inte längre
prova fysiska plagg. Istället står kunden framför en
skärm med en bild av hur de skulle se ut med kläderna på.
Här används den sorts teknik som utvecklats av
industrin inom spelkonsoller där kameror används
för att fånga upp en persons rörelser i realtid.
Detta typ av system har prövats i Japan som en
del av en komplett virtuell försäljningsenhet2. Om
kunden är nöjd med kläderna de har sett får de en
QR-kod med tillgång till varumärkets internetbutik
där produkten kan köpas.
Ett provrumshanteringssystem känner av när ett
provrum är upptaget.

COMPLETE THE LOOK

WOOLEN JACKET

4 Provrums
hanteringssystem
Detta förser försäljaren med användbara uppgifter,
såsom hur lång tid varje kund provar kläder och
kopplingen till försäljning.
Uppgifter i realtid om upptagna provrum är till
hjälp vid bemanning och för att veta hur många expediter som bör finnas tillgängliga vid provrummen.
Även att kunna visa kunderna vilka provrum som
är lediga förbättrar kundens allmänna upplevelse.

Säkerhetsfördelar
Uppgifter om upptagna provrum kan även användas
för att förebygga snatteri. Genom att övervaka ovanlig kundaktivitet, såsom lång uppehållstid i provrummet, kan personalen uppmärksammas på potentiella
snattare. Vet man när provrummet blivit ledigt kan
någon omedelbart leta efter borttagna larmbrickor,
vilket ökar chansen att identifiera snattaren medan
den fortfarande är kvar i butiken.

KÄLLOR
1

 loomberg.com - Macy’s testluckor,
b
surfplattor i provrummen på Repel Amazon

2

 he Tokyo Times – Har du använt ett virtuellt
T
provrum?
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Virtuell och förstärkt verklighet
Virtuell verklighet (VR) och förstärkt verklighet (AR) har potential att förändra shoppingen
genom att skapa en förbättrad, differentierad och personlig kundupplevelse.

Vad är Virtuell verklighet?
Virtuell verklighet (VR) är en datorgenererad miljö
som skapas genom att använda mjukvara som är
gjord för att ersätta den riktiga världen omkring dig.
Konceptet med VR är inte alls något nytt och tidiga
exempel på användning av tekniken är flygsimulatorer som användes för att träna stridspiloter.
Men det är inte länge sedan VR flyttade in i kundens värld via VR-glasögon.
På samma sätt som hörlurar styr dina hörselintryck
styr VR-glasögon dina synintryck. Dessa innefattar
produkter som Google Cardboard som innehåller ett
par linser och plats för en smarttelefon som fungerar som skärm, och Oculus Rift som har allting från
gyroskop till skärm inbyggt.

Virtuell verklighet
inom detaljhandeln
Detaljhandeln testar möjligheterna med VR, och flera
varumärken har redan experimenterat med tekniken.
Researrangören Thomas Cook har använt VRglasögon för att ge kunderna en närmare titt på
semesterresemål, inkluderat en helikoptertur över
Manhattan1.
Den brittiska modedetaljhandeln Topshop tillhandahöll VR-glasögon i butiker där kunder kunde kliva
in en virtuell modeuppvisning2.
Snabbmatskedjan McDonalds
skapade Happy Meal-boxar
som kunde vikas till
VR-glasögon i
Sverige3.
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Vad är förstärkt
verklighet?

Hur kan AR användas
inom detaljhandeln?

Förstärkt verklighet (AR) är en teknik som
placerar en datorgenererad bild ovanpå en
realtidsbild via en kamera i en smarttelefon
eller surfplatta.
AR har många funktioner, från byggnadsplanering till medicinsk utbildning, men
har nog blivit mest känd genom spelet som
slagit alla rekord – Pokémon Go.

Makeup

Förstärkt verklighet
inom detaljhandeln
Tack vare att den är lätt att förstå har AR
blivit och fortsätter att bli mer tilltalande
för detaljhandeln. De flesta människor är
fortfarande inte vana att bära VR-glasögon,
men alla smarttelefoner kan användas som
plattform för AR.

KÄLLOR
1

	ITPro.co.uk - Thomas Cook erbjuder semester i virtuell verklighet i butik

2

	Retail-innovation.com - Topshop använder

3

	Mashable.com – praktiska VR-glasögon
med McDonald’s Happy Meal

VR-glasögon för modevisningar

4

Modiface.com – Sephora + Modiface
lanserar världens första 3D-spegel med
förstärkt verklighet i Milano

5

	YouTube – Google Glass och Retai
Revolution

6

	YouTube – Unbelievable Bus Shelter |
Pepsi Max

7

	YouTube – Placera IKEA-möbler i ditt hem
med förstärkt verklighet

En AR-spegel visar kunder hur de skulle se ut med
olika typer av makeup, såsom läppstift eller ögonskugga4.

Användbar teknik
AR-glasögon förbättrar shoppingupplevelsen genom
att visa produktinformation, prisjämförelser, rekommendationer, erbjudanden och interaktion med
sociala nätverk5.

Reklam
Digitala reklamskyltar kan få liv genom att man lägger på spännande visuella effekter i en realtidsbild6.

Kataloger
Kunder kan komma åt extra interaktiva funktioner
genom att använda en AR-app7.

Heminredning
Möbler eller heminredning kan placeras i en realtidsbild av ett rum så att kunderna kan se hur det skulle
se ut i deras hem.
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Uppkopplad butikssäkerhet
Anslutningsbarhet och kommunikation mellan maskiner har stor inverkan på hur
detaljhandeln hanterar butikssäkerhet. Säkerhetsnivån kan förbättras genom till
exempel automatiserade säkerhetsprotokoll, kontanthantering från start till mål och
proaktiva bedrägerivarningar. Säkerhetssystem kan även samla in värdefulla uppgifter, vilka ofta är en outnyttjad källa till verksamhetsanalys som kan användas för
effektivisering och förbättringar av kundens upplevelse.

Här är några exempel på hur användbara uppkopplade
säkerhetssystem kan vara för detaljhandeln:

Omedelbart
larmingripande

När en vara med en aktiv larmbricka passerar genom
ett elektroniskt varularmssystem (EAS) så utlöses
ett larm. Genom att koppla samman EAS med CCTV
skickas en bild över område där larmet utlöstes direkt
till en säkerhetsvakts telefon. På så sätt kan vakten
identifiera personen som utlöste larmet, vilket ökar
chanserna att få tag på en brottsling om ett brott har
begåtts.

Proaktiva
bedrägerivarningar

Genom att koppla samman analys, CCTV och andra
säkerhetssystem såsom kontanthantering kan bedrägerier av anställda upptäckas snabbare och oftare
genom att varna ledningen om ovanligt uppträdande, till exempel en POS-transaktion som görs utanför
butikens öppettider.
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Säker kontanthantering
Kontantbetalningsstationer är anslutna till mjukvara
som kontrollerar kontantinnehållet och reglerar
proceduren kring påfyllning och tömning. Dörren
till kontantrummet kan endast öppnas när kontanthanteringssystemet signalerar att påfyllning behövs.
Endast en förbestämd person kan då gå in i rummet,
och själva kassaskåpet kan inte öppnas förrän dörren
till kontantrummet har stängts igen.
Kassaskåpet öppnas med en engångskod som
skickats till personens telefon. Detta möjliggör en
kontrollerad tillgång till kassaskåpen backoffice med
en spårbar historik av vem som har satt in pengar,
hur mycket och när.

Affärsanalys
Säkerhetssystem samlar in potentiellt användbara
uppgifter som ofta förbises. Snabbslussar i stormarknaders entréer kan till exempel uppge det totala
antalet personer som befinner sig inne i butiken när
som helst. Elektroniska varularmssystem kan förse
butiker inom detaljhandeln med samma information.
För att förbättra personalfördelning och resurshantering är det användbart att veta hur antalet kunder
ändras beroende på vilken tid på dagen det är, vilken
veckodag och vilken tid på året det är.
Dessa uppgifter kan även användas för att bedöma
hur framgångsrik en kampanj varit eller vilken inverkan ett skyltfönster haft.
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Stöldskydd
DEFINITION AV FÖRLUST

Alla händelser som resulterar i minskad förtjänst är en förlust. Stöldskydd – eller minskning av
förluster som kan förebyggas – inom detaljhandeln är alla de handlingar som utförs för att bibehålla
resultatet. Förlust som kan förebyggas är alla de kostnader i verksamheten som orsakas av medvetna eller oavsiktliga mänskliga handlingar och kallas för svinn. Verktyg för stöldskydd är
elektroniska varularm, CCTV, slutna kontanthanteringssystem och snabbslussar.

Säsongssvinn

39%
38%

Personalstöld

Det mesta svinnet sker under
vintermånaderna (46 % globalt)

Snatteri

Globalt svinn och typer av förluster
Globalt svinn uppskattas till 123,4 miljarder USD.

Administrativa och
operativa fel

Högt antal
besökare i butik

16%
7%

Fler lätt
tillgängliga
produkter
Bylsiga vinterkläder
gör det lättare att
gömma stulna varor

Leverantörsstöld*

*Leverantörsstöld är när leverantörer stjäl varor i butik medan de
fyller på med sitt eget företags produkter.

Mest stöldbegärliga varor
KATEGORI

Kläder och mode
accessoarer

Bygg/
renovering

Elektronik

Mat och dryck

Hälsa och skönhet

1

Skor

Batterier

Mobiltillbehör

Vin och sprit

Rakblad

I kategorin av mest stulna varor finns många små föremål som är lätta att gömma.
KÄLLOR
Siffror från ”Global Retail Theft Barometer 2014–2015”.
Författare ©: The Smart Cube ©: Checkpoint Systems
(2015). Alla rättigheter förbehållna.
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