
Click & Collect 
pārtikomāti ar kontrolētu 
temperatūru



 StrongPoint ir viens no pirmajiem un 
lielākajiem Click & Collect slēdzamu skapīšu 
ražotājiem

 Pārtikomāti ar kontrolētu temperatūru un 
parastie pakomāti

 Izstrādāti Skandināvijā un veidoti tā, lai 
izturētu ekstremālus laikapstākļus

 SaaS programmatūra automātiskiem 
atjauninājumiem un attālinātai pārvaldībai

 Ievietošanas lietotne un automatizēti durvju 
paziņojumi veikalam

 Atbilstība ES, ASV un Kanādas pārtikas 
drošības noteikumiem

Pārtikas preču e-komercijas spēcīgās
tendences:

 Straujš tiešsaistes pieprasījuma 
palielinājums, ko veicinājusi Covid-19 
pandēmija nozīmē, ka klienti meklē 
vairāk veidu, kā saņemt savus pārtikas 
pirkumus

 Tiešsaistes klienti attīstās un pieprasa 
visu kanālu pieredzi

 Pārtikas preču mazumtirgotāji novēro 
pieprasījumu pēc tiešsaistes 
pasūtījumiem visā veikalu tīklā 

 Pašpiegāde tagad sasniedz gandrīz 
pusi no visiem pārtikas preču 
pirkumiem tiešsaistē (2021. februāris)

Pasīva apkārtējās vides 
temperatūra
- apkārt esošā temperatūra

Saldēšana
- no -18°C līdz -21°C

Dzesēšana
- no 1°C līdz 5°C

Kontrolēta apkārtējās vides 
temperatūra
- no 12°C līdz 18°C

4 temperatūras zonas 
precēm ar visiem SKU 
kodiem

Elastība, lai izpildītu gandrīz jebkuru pasūtījumu 
ar jebkuru SKU kodu jebkurā veikalā

Jaunais, alternatīvais 
pārtikas preču 
pašpiegādes 
risinājums - ātrums, 
mērogs un drošība

Par StrongPoint
Click & Collect

“Pašpiegāde ir jaunais 
piegādes veids.” 

Jeff Wells, 2020. gada oktobrī

Kāpēc pārtikomāti ir īstais risinājums:

 Nodrošina 24/7/365 klientu apkalpošanu

 Ļauj pārtikas mazumtirgotājiem 
samazināt darba izmaksas tiešsaistes 
pasūtījumu izpildei par līdz 95 % 
salīdzinājumā ar piegādi mājās

 Veikaliem nevajag būvēt jaunu 
infrastruktūru veikalā, lai izpildītu BIPOS 
pasūtījumus

 Bezkontakta, tādēļ to novērtē klienti, kas 
vēlas samazināt saskarsmi ar citiem

 Aizņem ļoti maz vietas, tādēļ to var 
izmantot jebkurš veikals, lai cik tas būtu 
mazs



Fulfil orders with 
age restricted items 

Modulārs risinājums, kuru var 
izgatavot pēc pasūtījuma, lai
derētu jebkādam uzstādījumam

Iespējams 
saskaņot 

7 dažādus
moduļus

Kāpēc pārtikas preču 
mazumtirgotājiem 
patīk mūsu skapīši

4 temperatūras zonas – lai izpildītu preču 
pasūtījumu ar jebkuru SKU kodu

Ievietojiet pasūtījumu tad, kad klienti 
izņem – nav jāgaida, lai ievietotu jaunus 
pasūtījumus

Vadības lietotne – bezkontakta 
ievietošana un paziņojumi

Ātra ielāde – vidēji paiet <1 min., lai
ievietotu pasūtījumu

Standarta PnP (Plug & Play) – tūlītēja IT 
infrastruktūras integrācija

Ātra peļņa no kapitāla ieguldījuma –
aplēse mazāk nekā $0.5 izmaksas uz 
pasūtījumu, neieskaitot ietaupījumus uz 
darbinieku skaitu

Attālināta vadība – diagnostika un 
kontrole, izmantojot mākoni

Attālināta slēgšana – lai klienti nevarētu 
piekļūt savam pasūtījumam, ja notiek 
temperatūras novirzes

Stiprs un izturīgs – vairāk nekā 5 gadus
izmantojams no -25C līdz 40C 
temperatūras zonās

9 durvis dzesēšana vai 
apkārtējās vides 

temperatūra 

12 durvis saldēšana,
dzesēšana vai apkārtējās 

vides temperatūra 

10 durvis ar termināli: 
6 durvis dzesēšana, 4 durvis 

saldēšana vai dzesēšana 

Āra skapīša
sānskats

4 durvis
pasīvā apkārtējās 
vides temperatūra 

8 durvis
pasīvā apkārtējās 
vides temperatūra 

10 durvis
pasīvā apkārtējās 
vides temperatūra

14 durvis
pasīvā apkārtējās 
vides temperatūra 

U formas 
izvietojums

L formas 
izvietojums



Kāpēc klientiem 
patīk mūsu pārtikas 
preču skapīši

Pārtikomāti gandrīz 
jebkuram veikalam 
jebkuros laikapstākļos 
un jebkurā vietā

Nostiprināts iekštelpās vai blakus veikalam
Tā kā tie aizņem ļoti maz vietas, tos var novietot pie 
jūsu veikala sāna sienas vai pat tuvu stāvlaukumam 
kā hibrīda caurbraucamas vietas risinājumu ar 
skapīšiem cilvēkiem, kuri steidzas. 

Nostiprināts ērtā vietā ārpusē vai iekštelpās
StrongPoint skapīšu dizains veidots Skandināvijā un 
tie tiek izmantoti ekstremālos laikapstākļos, no 
ekstrēma karstuma Vidusjūrā līdz ekstrēmam 
aukstumam aiz ziemeļu polārloka. Tos var ieviest 
gandrīz jebkurā vietā. 

Mobilie pakomāti – paņemšana gandrīz jebkurā 
vietā
StrongPoint ir pasaulē pirmais mobilo pārtikomātu 
piegādātājs, kas izveido skapīšus pēc īpaša 
pasūtījuma. Izmantojot šo risinājumu, jebkura vieta 
var kļūt par tiešsaistes pārtikas preču mezglu – gan 
degvielas uzpildes stacija, gan iecienīts brīvdienu 
kūrorts, gan Universitātes pilsētiņa... Iespēju ir daudz.

Der jebkuram
veikala

modelim

Pirmais 
pasaulē! 

Atver durvis ar viedtālruni –
klienta nosūtīta tīmekļa saite 
bezkontakta paņemšanai

Ātra paņemšana – vidēji klienti 
patērē <1 min., lai izņemtu visu 
pasūtījumu

MI vecuma pārbaude – dod 
iespēju 24/7 paņemt preces, 
kuras tiek pārdotas ar vecuma 
ierobežojumu

Atsevišķa skapīša rezervācija –
ļauj cilvēkiem ar fiziskiem un 
kustību traucējumiem un rezervēt 
apakšējos nodalījumus

Durvju apgaismojums – katram 
nodalījumam ir gaisma, kas 
atvieglo un paātrina jūsu 
pasūtījuma vietas atrašanu

Lieli nodalījumi – līdz gandrīz 200 
litru uzglabāšanas nodalījumi der 
gandrīz visiem pasūtījumiem
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