
Oproepsystemen en communicatie oplossingen 
    verbeter uw gastvrijheid, uw service en bereikbaarheid

IMCo-technologie – Diefstalpreventie en 
omzetstijging voor winkels
Tijdens de ontwikkeling van de IMCo-techno-
logie zijn professionele winkeldieven geïn-
terviewd om beter te begrijpen hoe ze te 
werk gaan en welke producten het meest 
diefstalgevoelig zijn. Met deze informatie en 
verder ontwikkelingen is het revolutionaire 
IMCo diefstalpreventie beveiligingssysteem 
ontstaan. De IMCo-technologie heeft de  
focus op procesoptimalisatie gecombineerd 
met als doel het verminderen van de winkel-
diefstallen en daarmee het verhogen van de 
omzet. Het diefstalpreventie systeem kan 
het verliezen van voorraad door winkeldief-
stallen reduceren met 40% tot 88%.  
De snelle detectie geeft inzicht en maakt 
sterke verkoopstijgingen mogelijk.

Detectie van lege schappen én  
uitgebreide analyse op de POS. 
Met IoT (Internet of Things) neemt IMCo de 
fysieke winkels mee naar het digitale tijdperk. 
IMCo levert belangrijke technologie voor  

data-analyse met zijn intelligente schap-
oplossingen. De IMCo IoT Smart Shelf geeft 
nauwkeurige data over producten die uit het 
schap gepakt worden en de technologie geeft 
de voorraadniveaus direct in real-time weer. 
De IMCo-technologie levert gedetailleerde 
gegevens voor verkoop optimalisatie. Snelle 
waarneming van lege schappen maakt ver-
koopstijgingen van 3-4% mogelijk wanneer de 
producten direct worden aangevuld. De IMCo 
technologie levert direct real-time gegevens 

en is een platform voor efficiënte, digitale, 
out-of-stock analyse en in-store analytics.

  Op locatie of vanuit de Cloud  
met centrale toegang en een  
overzicht van alle vestigingen.

  Doorgeven van data naar software  
van derden zoals SAP, ServiceNow  
en Fujitsu.

  Directe meldingen op ons VoCoVo  
winkelcommunicatie-systeem.

IMCo diefstalpreventie beveiligingssyteem
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Één van de grote problemen in de retail is het steeds maar toenemende aantal winkeldiefstallen.  
Winkeldieven blijken verantwoordelijk te zijn voor 50% van de voorraadverliezen met de daar bijhorende 
omzetdaling. IMCo-anti-diefstal technologie is ontwikkelt als innovatieve oplossing om ongebruikelijk 
gedrag direct zichtbaar te maken zodat winkeldiefstal direct kan worden voorkomen.

“Reduceer winkeldief-
stal met 40% tot 88%”

RETAIL

Atypische verwijderingen van meerdere 
producten worden gedetecteerd door 
een signaal-alarm af te laten gaan. 



Kenmerken IMCo diefstalpreventiesyteem:
 Draadloos.
 Configureerbaar.
 Werkt op batterijen.
 Eenvoudige plug & play installatie.
 Productpresentatie openen.
   Real-time voorraadbewaking  

en meldingen.
 POS-marketing.
  Integraties met bestaande  

beveiligingsoplossingen.
  Kan integreren met ons VoCoVo  

winkelcommunicatie-systeem.

Twee varianten IMCo diefstalpreventie  
beveiligingssysteem in  
verschillende uitvoeringen 
De gepatenteerde IMCo Hooks zijn intelligente 
producthaken die productverhuizingen  
registreren met een gedempte pieptoon en 
een alarm laten afgaan bij een mogelijke 
diefstal. IMCo Push, dat functioneert als een 
slim systeem, werkt volgens hetzelfde principe.

IMCo Push
IMCo IoT Push is onze oplossing voor draad-
loze verliespreventie en in-store analytics.  
De units kunnen eenvoudig worden inge-
bouwd in uw bestaande schappen en zijn 
standaard leverbaar in de lengtes 370 mm  
en 485 mm. Op aanvraag kan het systeem  
op maat worden geleverd.

De IMCo IoT Push is een plug-and-play-oplos-
sing die real-time informatie kan geven over 
artikelen die niet op voorraad zijn waardoor 
de beschikbaarheid van het product kan wor-
den gegarandeerd. Hierdoor kunt u verliezen 

verminderen en de omzet verhogen. IMCo IoT 
Push biedt exacte gegevens over producten 
die verwijderd worden uit het schap en voor-
raadniveaus – in real-time. Het waarschuwt 
winkelmedewerkers over artikelen die niet  
op voorraad zijn en/of voor diefstal, zodat ze 
onmiddellijk kunnen reageren. Het maakt ver-
gelijkbare KPI’s mogelijk als in een digitale 
winkel door informatie te verzamelen over  
real-time shop en product interacties.  
De IMCo IoT Push helpt het management bij 
het nemen van beslissingen door de presta-
ties van winkels en producten te evalueren om 
hiermee uiteindelijk de verkoop te verhogen. 
De IMCo Push is tevens leverbaar zonder IoT 
koppeling en is eenvoudig zelf te plaatsen.

IMCo Haak
De IMCo IoT Haak is onze meest intelligente 
haak. Zoals al onze IMCo haken herkent de 
IMCo IoT Haak product verwijderingen, regis-
treert deze met een pieptoon en signaleert 
een alarm wanneer een mogelijke diefstal 
plaatsvindt.

IMCo Smart-Box  – monitoring unit
De Smart-Box herkent product verwijderingen 
van de IMCo Hook en Push en identificeert 
product verwijderingen door middel van pa-
troonherkenning. Bij het verwijderen van een 
product activeert dit een akoestisch alarm. De 
Smart-Box werkt ook als een besturingseen-
heid om artikelen die niet op voorraad zijn te 
bewaken met een gateway naar de Cloud.

IMCo Smart Box  Monitoring Unit
Werkt op WiFi, 4G of op het netwerk met een 
UTP verbinding. Het kan deze informatie 
doorgeven op een pager, de smartphone van 
een medewerker of op ons VoCoVo draadloze 
headset winkel communicatie -systeem.

Alarm opties:
•  Draadloze pager
•  PA-Systeem
•  Telefoon (vast of mobiel)
•  Videobewakingssysteem
•   Smartphone-app voor artikelen  

die niet op voorraad zijn
•  VoCoVo headset winkel communicatie
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“De slimme oplossing 
voor diefstaldetectie en 
voorraadbeheer.”

Uw investering terug in 
minder dan 12 maanden
Het IMCo diefstalpreventie beveiligings-
syteem verhoogt het risico dat dieven op  
heterdaad worden betrapt aanzienlijk. Te-
gelijkertijd maakt het open merchandising 
mogelijk en moedigt het echte klanten aan 
om aankopen te doen. De gepatenteerde 
IMCo Hooks zijn intelligente product haken 
die het verwijderen van producten registre-
ren met een gedempte pieptoon en een 
alarm laten afgaan wanneer een mogelijke 
diefstal plaatsvindt. De IMCo Push functio-
neert als een slim schap-systeem en werkt 
volgens hetzelfde principe. Overal waar het 
systeem is geïnstalleerd heeft de IMCo  
diefstalpreventie beveiligingssyteem de 
verkoop tot 14% verhoogd. Het aantal  
diefstallen zijn met 40 – 88% verminderd. 
Toonaangevende retailers op vier continen-
ten gebruiken de IMCo diefstalpreventie  
beveiligingssyteem al in duizenden winkels.

VoCoVo draadloze  
headsets voor retail
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De IMCo B-Push sensor transformeert een 
standaard product pusher in de winkel 
met een oplossing voor diefstalpreventie. 
Door de B-Push aan de standaard product 
pusher van het schap te bevestigen kun-
nen winkeliers hun schappen gemakkelijk 
transformeren in een oplossing om win-
keldiefstal te voorkomen.

De IMCo IoT Pusher (360 mm en 485 mm) 
is een draadloze plug & play oplossing 
voor diefstalpreventie én analyses in de 
winkel. Het stelt u in staat om atypische 
verwijderingen van meerdere producten 
uit het schap te detecteren door een 
alarm af te laten gaan. Eenvoudig in te 
bouwen in bestaande schappen. De IMCo 
IoT Pusher werkt altijd samen met de 
IMCo Smart Box monitoring unit.

De IMCo IoT Haak (230 mm en 330 mm) is 
onze meest intelligente haak ter  
voorkoming van winkeldiefstal. De haak 
herkent product verwijderingen, regis-
treert deze met een pieptoon en zet een 
alarm in bij een mogelijke diefstal. Dé op-
lossing om u te helpen de omzet te verho-
gen en verliezen te verminderen. De IMCo 
IoT Haak werkt altijd samen met de IMCo 
Smart Box monitoring unit.

De IMCo Product verdeler (beschikbaar 
in lengte 360 mm en 485 mm) is een 
hard plastic doorzichtige verdeler die 
tussen de IMCo IoT Pushers in het schap 
wordt gemonteerd. 

De IMCo Haak Pro (230 mm en 330 mm) 
is een gepatenteerde geavanceerde haak 
ter voorkoming van winkeldiefstal, de 
haak herkent product verwijderingen,  
registreert deze met een pieptoon en zet 
een alarm in bij een mogelijke diefstal. 
De IMCo Haak Pro kan samenwerken met 
de IMCo Smart Box monitoring unit.

Deze IMCo T-Rail (beschikbaar in lengte 
998 mm en 1.248 mm) heeft magneti-
sche tape, en is gemakkelijk op maat  
te maken. De T-Rail wordt gebruikt in 
combinatie met de IMCo IoT Pusher.

IMCo B-Push sensor

IMCo IoT Pusher IMCo IoT Haak

IMCo Haak Pro IMCo T-Rail magnetisch

Deze IMCo T-Rail (beschikbaar in lengte 
998 mm en 1.248 mm) heeft dubbel-
zijdige tape en is gemakkelijk op maat  
te maken. De T-Rail wordt gebruikt in 
combinatie met de IMCo IoT Pusher.

IMCo T-rail tape

IMCo Product verdeler

 IMCo diefstalpreventie varianten, uitvoeringen en extra onderdelen

RETAIL
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Graag adviseren wij u over de 
mogelijkheden. Bel VeDoSign 
vandaag nog voor een afspraak!

Tel: 035 543 07 38

Your communication our care! - www.vedosign.com

VeDoSign Tolweg 10 | 3741 LK, Baarn | Tel. +31 (0)35 543 07 38 | info@vedosign.com

Installatie
IMCo diefstalpreventie beveiligingssyteem 
zal door een specialist van VeDoSign naar 
wens worden geprogrammeerd en zal ge-
bruiksklaar worden geïnstalleerd op locatie.

Onderhoud en service
·   Technische ondersteuning op afstand;
·   Onderhoud ter plaatse;

·   Gratis training voor de bediening  
van apparatuur;

·   Continue verbetering van  
de klantervaring.

Wilt u weten wat VeDoSign nog meer voor u
kan betekenen. Bezoek onze speciale retail 
pagina op onze website www.vedosign.com
Wij bieden tal van innovatieve communicatie 

oplossingen om de werkefficiëntie, veilig-
heid en service te verbeteren. Of bel ons en 
laat u adviseren.

RETAIL

Ontdek het IMCo diefstalpreventie beveiligingssyteem!

IMCo Smart Box  – monitoring unit

De IMCo Smart Box monitoring unit herkent productverwijderingen van de IMCo Haken en 
IMCo Pushers en identificeert product verwijderingen door middel van patroonherken-
ning. Bij een productverwijderingen activeert de Smart Box een akoestisch alarm. De 
Smart Box werkt ook als een besturingseenheid om artikelen die niet op voorraad zijn te 
bewaken met een gateway naar de Cloud. Deze informatie kan de Smart Box doorgeven 
aan pagers en smartphones. De Smart Box werkt op WiFi, 4G of via een UTP kabel op het 
netwerk. De IMCo Smart Box is met de IMCo IoT module of IMCo Dry Contact Module uit te 
breiden om andere bestaande beveiligingssystemen te activeren, zoals camera systemen, 
externe alarmen, luidsprekers en het VoCoVo winkel communicatiesysteem.

Met de IMCo Smart Box IoT Module is het 
mogelijk om samen met de IMCo Smart 
Box monitoring unit real-time informatie 
te geven over artikelen die niet op voor-
raad zijn waardoor de beschikbaarheid 
van het product kan worden gegaran-
deerd. Hierdoor kunt u verliezen vermin-
deren en de omzet verhogen. De IoT  
module biedt exacte gegevens over pro-
ducten die verwijderd worden uit het 
schap en voorraadniveaus in real time.

Met de IMCo Smart Box Dry Contact  
Module is het mogelijk om met de  
IMCo Smart Box monitoring unit bestaan-
de (beveiliging)systemen te activeren, 
zoals camera-systemen, externe alarmen, 
luidsprekers en vele andere systemen 
door middel van een Dry Contact.

Alpha numerieke pager (belt clip)  
batterij geladen en/of oplaadbaar. Geeft 
een tril-, licht en/of geluidssignaal als 
tekstboodschappen worden ontvangen. 

De TReX AlarmCall Lite 500mW is een  
seriële RS232-compatibele data  
transmitter om via POCSAG (pagers)  
berichten te versturen.

IMCo Dry Contact Module

ALPHA Pager V27 Trex AlarmCall Lite 

IMCo IoT Module




