TAGnology for your Future

IDconnect
Mobilní webová aplikace pro Vaše produkty na bázi NFC a 2D-kódů
IDconnect po načtení NFC-transpondéru integrovaného do produktu resp. tištěného 2D-kódu zobrazí na mobilním
koncovém zařízení online produktově specifické informace. Ve spotřebitelské oblasti (B2C) tak lze cíleně realizovat
i vyhodnocovat marketingové akce. V průmyslové oblasti (B2B) poskytuje IDconnect možnost zobrazit informace o
interních procesech a provést jejich dokumentaci.

Jak funguje IDconnect?

Předávání
sériového
čísla
Načtení
NFCtranspondéru /
2D-kódu

Umožňuje
zaheslované spojení

Jednoduše
adaptivní design

Výpočet
operací na bázi
UID/sériového
čísla čipu

Zobrazování
IDconnect na
mobilních
zařízeních

Každý výrobek může mít
svou vlastní webovou stránku

Celosvětově jedinečné čipové identifikační číslo (UID) NFC-transpondéru, či sériové číslo dávané k dispozici ve formátu
2D, se propojuje s individuálně uzpůsobenou IDconnect webovou aplikací. Aplikace IDconnect byla vyvinuta našimi
inhouse experty na digitální marketing – RATHGEBER DIGITAL.

Vaše výhody

Flexibilní správa informací
Bezpečné vyhodnocení prostřednictvím služby
Rychlé uzpůsobení vůči Vašemu korporátnímu designu Google Analytics
Každý NFC-transpondér / 2D-kód obsahuje
Žádné náklady spojené s App-stores a stahováním


jedinečné sériové číslo
aplikací
IDconnect ve spojení s jedinečným sériovým číslem

Vysoce výkonný hosting na serverech lokalizovaných

v Německu

sériového čísla a IDconnect umožňuje
Souhra
zobrazování informací na unikátní úrovni

dostupné propojení s Vaší webovou stránkou
Snadno
nebo kanály sociálních médií

zaručuje bezpečnost a ochranu originality

Jednoduchá funkcionalita uploadu a downloadu

informací, dokumentů, obrázků & videí
řízená distribuce produktových a
Časově
marketingových informací
přizpůsobení obsahů dle
Automatické
geografické polohy

www.smart-TEC.com

Ochrana osobních údajů dle německého práva a dle

GDPR (Základní Nařízení EU o ochraně osobních údajů)
Velmi rozličné oblasti použití pro obchodní

modely B2C a B2B

Možnosti zobrazení IDconnect
IDconnect představuje flexibilní a adaptabilní řešení na bázi „Whitelabel“, které využívá nejmodernější webové
technologie. Díky tomu můžete rychle a snadno aktualizovat individualizované obsahy, procesy, dokumentace,
marketingové akce, obrázky či videa, stejně jako firemní design.

B2C Příklad použití u designové kabelky

Vdechněte IDconnect
život a inspirujte své
zákazníky

Zaměřte se na
zákazníka a jeho
loajalitu.

- Certifikáty o pravosti
- Produktové informace
- Marketingové akce (Poukazy /
Výherní akce / VIP-Club)
- Propojení s informacemi z interních databází (Datum prodeje /
Designér / Kolekce)
- Videa & Návody
- Údržba a servisní hotline
- Kontaktní formuláře
- Linky k webovému e-shopu
- Záruka & informace o záruce

Příklad použití v rámci B2B – Průmyslový stroj

Naplňte IDconnect obsahem
Optimalizujte a
dokumentujte své
procesy na úrovni
sériových čísel.

www.smart-TEC.com

- Produktové informace
- Návody a manuály
- Procesuální diagramy a
dokumentace
- Propojení s informacemi z
Vaší interní databáze
(Datum výroby a údržby)
- Videa & Návody
- Paměťová funkce (Termíny
údržby / každoroční kontrola /
Check up)
- Automatický přenos a
potvrzení jednotlivých procesních kroků ve Vaší interní
databázi
- Umožnění geolokalizace
- Umožňuje napojení na interní
systémy (ERP, PPS)

