
Customer interaction 
Bied uw klanten verschillende communicatiekanalen aan zoals e-mail, sms, chat, video, enz. voor 
(online) interactie zodat u hen kunt informeren en adviseren. Maak gebruik van een customer 
interaction center en de medewerkers in de winkel zelf zodat uw klanten ook online kunnen genieten 
van al uw expertise.

Know your customer 
Met in-store analytics komt u te weten hoe klanten zich door de winkel bewegen en hoe de 
conversies zijn. Ook buiten de winkel kunt u analytics inzetten om bv. de juiste shoplocatie voor één 
van uw (toekomstige) winkelpunten te bepalen. 
 
Mobility & in-store experience  
Mobiliteit is zowel belangrijk voor uw medewerkers in de winkel als voor uw klanten. Maak gebruik 
van wifi  in de winkel voor draadloze barcodescanners en betaalsystemen. Met hun mobiele toestel 
hebben uw shopmedewerkers toegang tot alle klantengegevens, productinformatie en uw webshop 
zodat ze uw klanten altijd en overal kunnen helpen. Bied uw klanten een gratis wifi toegang 
zodat ze ook in de winkel via hun smartphone prijzen kunnen vergelijken, apps kunnen gebruiken 
enz. Verhoog de klantenervaring in uw winkel via het gebruik van digitale media met centraal 
en in real time aangestuurde informatie. Uw klanten kunnen via touchscreens en infokiosken 
productinformatie opzoeken, en zelfs in de winkel online bestellen (click & collect) of reserveren 
(click & reserve).       
     
Secure retail 
Beveilig uw winkel, zowel fysiek als virtueel. Beveilig uw betalings- en kassasystemen
 en bewaak uw winkelruimte en parking om diefstal te voorkomen. Bescherm uw (klanten)gegevens, 
uw website, uw toestellen en uw netwerk tegen aanvallen van buitenaf.   

Connected store 
Een snel en beveiligd netwerk is noodzakelijk om de verbinding met uw leveranciers, magazijn, 
tijdelijke winkelpunten of andere vestigingen te garanderen. Ook voor de toegang tot 
bedrijfskritische applicaties, ondersteuning van dynamische prijsvermelding in de winkel, mobiel 
en elektronisch betalen aan de kassa, de selfscan en het afhaalpunt is een betrouwbaar netwerk 
noodzakelijk.    
 
Internet of Things 
Het ‘Internet of Things’ zorgt voor intelligente winkelrekken, -karretjes, koelkasten … waarvan de 
locatie en status in real time opgevolgd kunnen worden. Door monitoring en beheer van energie, 
verlichting, airco vanop afstand bespaart u aanzienlijke kosten.

Waarom Proximus? 

Fluidshopping by Proximus  
De nieuwe retail-realiteit   

 De consument shopt steeds vaker online, is mobiel en heeft altijd en overal 
toegang tot informatie. Niettemin blijft de fysieke winkel de plaats voor een 
unieke klantenbeleving. De uitdaging zit erin om uw kosten onder controle 
te houden en uw marges te bewaken door slimmer te werken, maar toch ook 
ruimte te creëren om te innoveren. Maak gebruik van digitale technologie 
om uw omni-channelstrategie uit te bouwen en zorg voor een aantrekkelijke 
shopervaring, zowel online als in de winkel.

 Proximus helpt u graag effi  ciënt te werken en dichter bij uw klanten te staan 
om de klantenervaring te verbeteren. Uw belangrijkste behoeften zijn onze 
drijfveer voor de ontwikkeling van oplossingen van a tot z.  

Om uw winkelpunten en vestigingen 
draaiende te houden, is een 
betrouwbare verbinding noodzakelijk. 
Zo zijn uw applicaties en data altijd 
beschikbaar. Ook de samenwerking 
tussen uw medewerkers steunt op die 
continue verbinding én op de juiste 
oplossingen voor communicatie. 
Waar uw medewerkers ook zijn, 
via video, chat, document sharing 
… vinden ze slimme manieren van 
samenwerken. Diezelfde ICT-tools 
verhogen de fl exibiliteit voor uw 
medewerkers. Privéleven en werk zijn 
zo makkelijker te combineren, wat 
resulteert in meer gemotiveerde en 
productieve medewerkers.  

Altijd bereikbaar zijn voor uw klanten, 
zowel on- als offl  ine, is een enorme 
plus. Dankzij realtime informatie 
en een vlotte toegang tot uw 
klantendienst, kunnen de ervaringen 
van uw klanten alleen maar verbeteren. 
Ten slotte kunt u de concurrentie 
een stapje voor blijven via business 
intelligence en customer analytics. 
Transformeer uw businessprocessen, 
innoveer en groei.  

Neem contact op met uw accountmanager of 
ga naar www.proximus.be

Meer info 

Fluidshopping by Proximus

Ontdek hoe Proximus u kan helpen 
om uw effi  ciëntie te verhogen en 
de klantenervaring te verrijken, 
zowel online als in de winkel.

25%   
van de Belgische 

smartphonegebruikers 
neemt in de winkel foto’s 
van producten die hij of zij 

overweegt te kopen. 

28%  
scant barcodes of QR-codes.

PROMO!  
Het aankoopbedrag 

in winkels met digitale 
schermen stijgt met 

gemiddeld 

29,5%
    

    
In de non-foodretail 

maakt airco  

40%
van de totale energiekost 

uit. Slim energie besparen 
doet u via automatische 
aansturing van uw airco, 
verlichting en ventilatie.

Proximus_3luik_Fluid_Shopping_NL.indd   1-3 14/10/15   14:28



WIFI 

WIFI 

PRO
MO

!

PRO
MO

!

PRO
MO

!

WIFI 

PRO
MO

!

PRO
MO

!

PRO
MO

!

NEW

COL
LEC

TIO
N

PROMO!PROMO!PROMO!

e-commerce

Internet of Things 

Mobility & in-store experience Secure retail

Connected store

Know your customer

Customer interaction

smart data

In-store advies

Online advies

Gratis wifi 

Online advies

:“Beste klant, 

bestellin
g 

klaar in het 

afhaalpunt”

pick-up

e-payment

pop-up store

Data center

hoofdkantoor
datacenter

opslagplaats

Customer interaction
1   Online assistentie met realtime 

communicatie 
Met één klik op uw website biedt u uw 
klanten online assistentie via audio, chat of 
video ... 

2  Sms-communicatie 
Verstuur gegroepeerde en gelijktijdige sms-
berichten met promoties, informatie over 
lopende bestellingen of herstellingen, enz. 

Mobility & in-store experience 
6  Digitale media 

 Communiceer effi  ciënt naar uw klanten via 
elektronische displays zoals touchscreens, 
infokiosken en kidscorners. 

7  Wifi toegang voor klanten  
Maak uw winkel extra aantrekkelijk en geef 
uw klanten gratis toegang tot een beveiligd 
wifi netwerk.  

8  Mobiele medewerkers  
 Via mobiele toestellen met toegang tot het 
wifi netwerk, geven uw medewerkers klanten 
overal snel en eenvoudig advies. Ze zijn altijd 
bereikbaar via één toestel en één telefoonnummer.   

Internet of Things 
14  Asset tracking   

Track & trace winkelkarretjes, -rekken, palletten … 
Optimaliseer uw supply chain op basis van realtime 
informatie over locatie en voorraadbeheer.

15  Slimme thermometer  
Monitor vanop afstand de temperatuur in 
koelkasten, koelcellen en tijdens het koeltransport 
om de kwaliteit van producten te garanderen.  

16  Energiemonitoring en -beheer  
  Volg het energieverbruik in al uw winkelpunten 
op. Regel in real time en vanop afstand verlichting, 
verwarming en airco.   

Connected store
11  Betrouwbare en beveiligde connectiviteit

Zorg voor een veilige verbinding tussen uw 
winkelpunten, hoofdzetel, leveranciers … Ondersteun 
mobiel en elektronisch betalen, dynamische 
prijsvermelding in de winkel en digitale media. 

12  Uw kantoorapplicaties altijd bij de hand 
 Krijg altijd en overal toegang tot uw applicaties, 
e-mails en gegevens … vanop elk toestel in al uw 
winkelpunten.  

13   Oplossingen voor communicatie en 
samenwerking
Vlotte communicatie tussen winkelpunten, 
hoofdzetel, leveranciers … dankzij 
samenwerkingstools (telefonie, chat, document 
sharing, video …).

Know your customer 
3  Smart data

 Bepaal aan de hand van anonieme mobiele locatie-
gegevens de best geschikte locatie voor uw 
(tijdelijke) winkel. 

4  Bezoekers tellen  
Meet en analyseer bezoekersaantallen en 
-conversie.  

5  In-store analytics en interactie  
Krijg inzicht in hoe klanten zich in uw winkel 
bewegen. Stuur uw klanten op basis van hun locatie 
en interesses relevante info en promoties op hun 
smartphone. 

Secure retail 
9   Camerabewaking en nummerplaatherkenning

 Monitor de activiteiten op de parking en aan het 
afhaalpunt. 

10   Beveiliging
Beveilig uw website, uw (klanten)gegevens, uw 
toestellen, netwerk en infrastructuur. 
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