SCHADE DOOR GEPREPAREERDE TASSEN 120 MILJOEN
EURO PER JAAR
Bovenstaande kop is overgenomen uit de Telegraaf van zaterdag 30 maart:
Volgens detailhandel Nederland wordt 1 op 3 winkeldiefstallen gepleegd met een geprepareerde tas.
De schade van deze vooral door Oost-Europese bendes gepleegde diefstallen is 120 miljoen euro per
jaar. Het gaat om tassen, jassen en zelfs kinderwagens met een dubbele wand van bijvoorbeeld
aluminiumfolie. Detectiepoortjes dringen hier niet doorheen en daarom heeft de
beveiligingsinstallatie niet door dat er kleding of electronica in de zak zit die de winkel verlaat.
Checkpoint heeft hier de oplossing voor : Metalpoint Hyperguard; Een nieuwe digitale, softwaregestuurde oplossing die geprepareerde tassen, maar ook magneten detecteert die door de
georganiseerde winkelcriminelen gebruikt worden.
In de laatste Global Theft Barometer is vermeld dat er een toename is door de georganiseerde
winkelcriminaliteit, 47,5 procent van de retailers wereldwijd zijn hiermee belast. De Metalpoint
Hyperguard is ontwikkelt naar aanleiding van specifieke informatie van de retail en geeft de loss
prevention manager een extra handvat om de potentiele dief te kunnen indentificeren, zodra ze zich
in de winkel bevinden.

De MetalPoint Hyperguard heeft 3 mogelijkehden om te detecteren:
-

Geprepareerde tassen
- Magneten
Metalen karren en trolleys

Allen kunnen seperaat gedetecteerd worden en verbeteren de betrouwbaarheid van het alarm,
daarnaast schrikken ze de georganiseerde winkelcriminaliteit af.
Een aantal unieke eigenschappen die de mogelijkheden van de Metalpoint Hyperguard software
oplossing versterken. Bijvoorbeeld de geavanceerde digitale 3D sensing technology die metaal
detecteert in zowel geprepareerde tassen als magneten en bepalen of een potentiele winkeldief
binnen is gekomen en ook bij welke in,-of uitgang. De winkelmedewerker ontvangt een signaal
dat er een potentiele winkeldief de winkel is binnengekomen, zodat de nodige
voorzorgsmaatregelen kunnen worden genomen om een diefstal te voorkomen.
Metalpoint Hyperguard wordt geinstalleerd als een slank, stand-alone systeem, naast de
bestaande EAS antennes en dient tevens als een afschrikmiddel tegen de georganiseerde
winkelcriminaliteit.

