
ELEKTRONSKO  
OZNAČEVANJE CEN 
BRDO, maj 2015 April  

Janko Hodža 



Pricer 

• Ustanovljeno 1991 v Uppsali, Švedska 

• Približno 80 zaposlenih 

• Sedež in R&D v Stockholmu, Švedska 

• Leta 2006 prevzeli glavnega konkurenta ELDAT 

 
 

 

Glavne pisarne Pricer: 
• Stockholm, (HQ) Sweden 
• Paris, France 
• Atlanta, USA 
• Tel-Aviv, Israel 
• Hong Kong, China 



• Sprememba cen v realnem času zahteva takojšen 
in hiter prenos 
 Sprememba cen v eni uri: 

• 100,000 pri segmentih cenovkah 

• 20,000 pri grafičnih cenovkah 

• Zamenjava baterije 

• IR komunikacija – brez motenj v delovanju blizu 
kovine in hladilnih sistemov 

• Dvosmerna komunikacija 

• Prilagodljivo za SmartCLIP in SmartFRAME 

• NFC kot opcijski dodatek in BT Beacon naprave – 
za pozicioniranje, hodogram,… 

 



Prenos podatkov, komunikacija - Infra Red  

• IR svetloba se odbija od površja in ne potrebuje 
vidnega polja za vzpostavitev komunikacije 
med oddajnikom in cenovko 

• Vedno obstaja več kot ena pot do cenovke/ESL 

• Dostopanje do cenovke po večih poteh,ojačuje 
moč signala 

• IR deluje lokalno in ne posega zunaj zidov 

• IR ni podvržen regulativam kot je to pri RF, IR  



Grafične cenovke 

• Zaslon z visoko resolucijo z uporabo tehnologije 
E-papirja za jasnejšo berljivost. 

• Življenska doba baterije do 5 let 

• Območje temperaturnega delovanja od+5 do +40 

• Notranje osveževanje zaslona vsakih 24 ur za 
vzdrževanje jasnega zaslona. 



Grafične cenovke 

SmartTAG HD 200 
800 x 480 (126 dpi) 

2 stran 

SmartTAG HD 110 
400 x 300 (113 dpi) 

3 strani 

SmartTAG HD M 
172 x 72 (91 dpi) 

8 strani 
SmartTAG HD L 
296 x 128 (110 dpi) 

3 strani 



• Segmentne cenovke z LCD zaslonom, preprostim 
osveževanjem, barvnim poljema za PROMO IN 
CENO . 

• Življenska doba baterije > 8 let 

• Območje temperatirnega delovanja od+5 do +40 

• Posebne cenovke primerne za zmrzovalnike  lahko 
delujejo v območju od -30 do +40 

• Možnost menjavanja zaslonov 

      in utripanja 

• 184 aktivacijskih polj 

• 32 strani 

Segmentne cenovke 



Enostavno označevanje izdelkov v promociji 



• Pametni okvirji  za 
enostavno uporabo 
prednatisnjenih 
označevalnikov akcij okoli 
smartTAG cenovk 







Dosežite več z dodatnimi stranmi  

• Upravljanje z zalogami 

 

• Upravljanje s prostorom 

 

• Naročanje 

 

• Predstavitev zahtevnejših produktov (TV, 
računalniki, …) 

 
 

 



Dvojni zaslon 

• Dva ali več artiklov na cenovko 

• Zmanjševanje stroškov 

 
 

 



Interakcija s stranko 

• NFC: Dotik do dostopa k promociji, ponudba zvestobe, … 

 

• Kode na mobilnih telefonih, QR kode 
 

 
 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=WdE0UTZlFy4
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JsqIYVnYpZw


 

ODDELEK SADJE IN ZELENJAVA 



 



 



 

VINOTEKA 



 

DVA IZDELKA NA ENI CENOVKI 



TEHNIČNI ODDELEK 



Pricer PDA – povezovanje cenovk z ročnim terminalom 

Pricer PDA je že vključen v Pricer Server (od 
verzije R4.7) upravljan iz programske opreme 
Pricer Client. 

Na voljo tudi za različice: 

- Android App 

- IOS App 

Link Unlink 



Pricer Poster (PP) 

Price Poster prikazovanje 
informacij o cenah artiklov na 
velikem zaslonu; kot so zasloni LED-
, LCD- ali Plasma-TV. 



NADZORNI SISTEM - Pricer Central Monitor (PCM)  

Pricer Central Monitor aplikacija 
se uporablja za nadzor večih ali samo 
ene trgovine iz centralne lokacije z 
namenom pridobivanja informacij o 
statusih cenovk,… 



Konkurenca 

• SES (France) 

• ZBD (UK) 

• Altierre (US) 

• Headway (Spain) 

• Opticon (US) 

• Fenix (China) 

• TEC (Canada) 

• Samsung (Korea) 

• imagoTAG (Austria) 

• S5 Tech (Italy) 

 
Zapuščajo področje ESL 2011-2012 

• ILID (Australia) 

• Taggy (Italy) 

• Teraoka-Digi (Japan) 

 

 

 

ZBD 

SES 



Hvala ker niste zaspali! 


