
 

IN-STORE RFID – MOGELIJK GEMAAKT DOOR ARC CLOUD 

ARC Cloud is het IoT platform in Fashion & Apparel Retail dat bestaat uit 
verschillende modulaire componenten, die niet alleen de interne 
goederenstroom optimaliseren, maar ook in staat zijn om de klantervaring te 
revolutioneren. Door het gebruik van RFID-technologie kan de gehele supply 
chain in real time worden begeleid. Aanvullings- en herbevoorradingsorders 
kunnen automatisch worden getriggerd.  In- en uitgaande processen kunnen 
met behulp van RFID handsfree worden afgehandeld. 

ARC Mobile is de gebruiksvriendelijke mobiele applicatie van ARC Cloud  en 
verhoogt de nauwkeurigheid van het voorraadbeheer. Het maakt het 
mogelijk om klantgerichte of geautomatiseerde bijvulaanvragen te doen en 
snel te zoeken naar beschikbare artikelen in de winkel. KPI’s, 
waarschuwingen en gebruiker gedefinieerde rapporten zijn slechts enkele 
mogelijke instrumenten om het volledige potentieel van uw RFID-
implementatie te verhogen. 
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VERGROOT DE ZICHTBAAR- EN ACCURATESSE VAN DE 
INVENTARIS    
ARC Cloud levert geavanceerde realtime zichtbaarheid van de 
voorraad, waardoor het aanvullen van de voorraad verbeterd 
kan worden. Dit leidt tot een grotere accuratesse van de 
voorraad en verkoop en de mogelijkheid om de 
veiligheidsvoorraden te verminderen. 
 
ULTIEME OMNICHANNELKLANTERVARING 
ARC Cloud (met itemniveau RFID) maakt een snelle en 
nauwkeurige afhandeling van toenemende klantaanvragen 
over alle kanalen en gerelateerde logistieke goederenstromen 
mogelijk: B2B, store to store transfers, click & collect, click & 
buy en de retourprocessen. 
 
VERHOGING VAN DE (CROSS)OMZET EN VERMINDERING VAN 
DE VERLOREN GEGANE OMZET 
Verminder het risico op omzetverlies door de nauwkeurigheid 
van de voorraden te vergroten, de artikelen snel te lokaliseren 
en de reserveringen en bijvulacties eenvoudig te beheren. Een 
hoge beschikbaarheid op de plank en lage out-of-stock events 
is cruciaal voor de klantervaring en (cross-) verkoopkansen.  
 
REAL-TIME (BIG DATA) INFORMATIE EN CONTROLE  
Om het potentieel dat RFID biedt aan de retail supply chain en 
winkels te realiseren, is een holistische, big data, timeseries en 
ivd-gestuurde softwareoplossing nodig. Araneo biedt ivd-
oplossingen in de cloud om het potentieel van RFID voor 
Fashion & Apparel retailers volledig te benutten. 

UITERST SCHAALBAAR 
Met een toenemend aantal oplossingen en implementaties 
binnen de keten schaalt het ARC Cloud samen met zijn 
functionaliteiten, gegevensgebruik en opslag. 

TOEKOMSTBESTENDIG PLATFORM  
Om de duurzaamheid van de investeringen van onze klanten 
te garanderen, voegen we continu verbeteringen toe door 
oplossingen voor nieuwe trends te identificeren en te 
definiëren. Het platform is in staat om futuristische 
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