MODUŁ POS – KOMPLEKSOWE
ROZWIĄZANIE DLA HANDLU DETALICZNEGO
Analiza zachowania klientów
Kontrola strumienia odwiedzających
Optymalizacja pracy sklepu
Zapobieganie kradzieżom i oszustwom
Niezawodna ochrona towaru, personelu oraz kupujących

BEZPIECZEŃSTWO I MARKETING
W JEDNYM
W JAKI SPOSÓB MODUŁ POS INTELLECT PRZYCZYNIA SIĘ
DO OPTYMALIZACJI PRACY SKLEPU, MAKSYMALIZACJI
DOCHODÓW I MINIMALIZACJI KOSZTÓW?

POS Intellect – kompleksowe, elastyczne rozwiązanie dla handlu detalicznego, które integruje
technologie zapewniające bezpieczeństwo punktu
handlowego z narzędziami inteligentnej analizy
wideo, służącymi do zbierania informacji na potrzeby działań marketingowych.
Wykorzystuje technologie zautomatyzowanych reakcji na różnorodne zdarzenia i cały zbiór instrumentów inteligentnej analizy wideo, a także nie ogranicza

maksymalnej liczby serwerów i zdalnych stacji roboczych w systemie. Wszystko to daje możliwość zapewnienia kompleksowej ochrony, idealnie dopasowanej
do potrzeb jednego punktu handlowego bądź całej
sieci handlowej.
Użycie zebranej informacji marketingowej w krótkoi długoterminowych planach, zapewnia firmom obniżenie kosztów, wzrost zwrotów z inwestycji, a także
usprawnia zarządzanie zasobami firmy.

Jakie zadania spełnia POS Intellect?
- Kontrola operacji kasowych
- Nadzór wideo z efektywną analizą informacji
wideo – zarówno w trybie online jak i w trybie
wyszukiwania w archiwum

- Zarządzanie kolejką sklepową
- Zliczanie wchodzących i wychodzących klientów
- Wyznaczenie konkretnych stref skupiających największą
liczbę klientów w sklepie

Pierwsze dwie technologie zapewniają bezpieczeństwo: pozwalają synchronizować zapis wideo z nakierowanej na kasę kamery z paragonami otrzymywanymi z terminala kasowego; pomagają zapobiegać kradzieżom i oszustwom ze strony klientów, pracowników sklepu, dostawców, a także pomyłkom personelu.
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Kolejne trzy technologie są rozwiązaniami zaprojektowanymi dla handlu detalicznego.
Są to: 1) efektywne zarządzanie stanem towarowym; 2) jakościowy serwis prężnie funkcjonujący dzięki prawidłowemu przydzieleniu zadań dla personelu; 3) optymalizacja przestrzeni sklepowej oraz ekspozycji towaru.
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Znaczącą zaletą modułu POS jest możliwość scentralizowanego monitoringu oraz analizy zdarzeń każdego
punktu sprzedaży w sieci handlowej. Służy do tego system raportów, który za pomocą zwykłej przeglądarki
pozwala z dowolnego komputera podłączonego do Internetu na:
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Przeglądanie raportów operacji kasowych, zapis wideo tych operacji i treści paragonów;
Otrzymywanie informacji o aktywności odwiedzających w danym punkcie sprzedaży, zarejestrowanej przez
detektory tzw. „gorących” i „zimnych” stref – mapy ciepła;
Otrzymywanie informacji o ilości osób, które odwiedziły punkt handlowy bądź konkretne działy sklepu w
określonym czasie;
Otrzymywanie informacji o długości kolejek do kas;
Drukowanie raportów oraz wysyłanie ich drogą mailową.

RAPORTY WEBOWE POZWALAJĄ NA ZDALNE OTRZYMYWANIE INTERESUJĄCYCH INFORMACJI STATYSTYCZNYCH. KORZYSTAĆ Z NICH MOGĄ ZARÓWNO OPERATORZY CENTUM
MONITORINGU JAK I MENADŻEROWIE, OCHRONA ORAZ ZARZĄD SIECI HANDLOWEJ.
Kolejną zaletą modułu jest możliwość wdrożenia go do już istniejącego w sklepie systemu nadzoru wideo,
opartego zarówno na urządzeniach analogowych jak i IP, co odgrywa istotną rolę w przypadku ograniczonego
budżetu zamawiającego.

Korzyści płynące z zastosowania systemu bezpieczeństwa opartego
o moduł POS Intellect:
Znaczące zwiększenie stopnia zadowolenia klientów;
Poszerzenie możliwości stymulacji sprzedaży na podstawie wiedzy o efektywności przeprowadzonych
akcji promocyjnych;
Zmniejszenie ilości przypadków
kradzieży i oszustw;
Zautomatyzowane zarządzanie
kolejką, planowanie „godzin szczytu”;
Optymalizacja przestrzeni sklepowej;
Zwiększenie efektywności ekspozycji towarów.

REZULTAT:
ZWIĘKSZENIE WSKAŹNIKÓW
PRACY SKLEPU I ZNACZĄCE
ZWIĘKSZENIE PRZYCHODU.
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DETEKTOR ZLICZANIA ODWIEDZAJĄCYCH
EFEKTYWNE PLANOWANIE AKCJI MARKETINGOWYCH I ZADAŃ PERSONELU

Czy prowadzą Państwo regularne zliczanie osób odwiedzających Państwa punkt
handlowy?
Czy wiedzą Państwo kiedy przypadają tzw. „godziny szczytu” – czyli okres największej ilości odwiedzających sklep?
Czy wykorzystują Państwo statystyki odwiedzin sklepu w celu optymalizacji planowania zadań dla personelu i akcji promocyjnych służących stymulowaniu sprzedaży?

Detektor zliczania odwiedzających na podstawie informacji wideo zlicza ilość osób na wejściach
i wyjściach ze sklepu lub w punktach znajdujących się w wybranej strefie wewnątrz sklepu.

Zastosowanie detektora zliczania odwiedzających pozwala:
Prowadzić zliczanie odwiedzających, kumulować
dane o tym ile ludzi i w jakich godzinach odwiedza
sklep, a następnie prowadzić analizę tych informacji;
Porównywać dane dotyczące ilości odwiedzających sklep w różne dni tygodnia w celu efektywnego
planowania aktywności marketingowych;
Polepszać obsługę kupujących dzięki efektywnemu
planowaniu pracy personelu w zależności od „godzin
szczytu”;
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Przeprowadzać strategiczne planowanie długo –
i krótkoterminowych celów firmy na podstawie
kompleksowych raportów dot. statystyk odwiedzin
punktu handlowego;
Porównywać efektywność punktów sprzedaży należących do tej samej sieci handlowej;
Wykorzystywać dane dotyczące ilości odwiedzających w połączeniu z danymi dotyczącymi operacji
kasowych, w celu określenia wskaźnika konwersji
sprzedaży.
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MAPA CIEPŁA – DETEKCJA „GORĄCYCH”
I „ZIMNYCH” STREF
ZROZUMIENIE ZACHOWAŃ KLIENTÓW

Czy wiedzą Państwo, które strefy sklepu są najchętniej odwiedzane
przez kupujących?
Czy wiedzą Państwo w których miejscach sklepu kupujący spędzają
najwięcej czasu?
Czy planują Państwo akcje promocyjne i merchandising opierając się
na informacji o najbardziej zachęcających punktach w sklepie?

Mapy ciepła stosowane są w celu określenia najbardziej interesujących dla klienta punktów przestrzeni sklepowej – stoisk, wystaw, półek, reklam itp.
Na otrzymywanym z kamer obrazie, detektor określa miejsca, przy których zatrzymuje się największa
ilość odwiedzających oraz czas przebywania klientów w tych punktach. Porównanie zsumowanego czasu
zatrzymania w danym punkcie do okresu nadzoru, odzwierciedla aktywność kupujących w tymże punkcie.

Zastosowanie map ciepła pozwala:
Ocenić efektywność bezpośredniej reklamy – ulotek, plakatów, reklam interaktywnych itp., dzięki
pomiarowi czasu przebywania odwiedzających w miejscach, gdzie są one rozlokowane
Obliczyć wskaźnik zwrotu inwestycji w reklamę;
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Określić skuteczność akcji promocyjnych: 1) stworzyć analizę porównawczą akcji przeprowadzonych w
określonym czasie dla danego towaru; 2) określić obszary sklepowe, w których przeprowadzenie różnego rodzaju akcji promocyjnych będzie najbardziej efektywne;
Optymalizować przestrzeń sklepową w oparciu o informacje o najbardziej zaludnionych obszarach
sklepu, likwidować zarówno „wąskie gardła” jak i mało odwiedzane strefy;
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Aktywność odwiedzających
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Określić efektywność ekspozycji towarów aby opracować optymalną cenowo propozycję dla
producentów towarów;
Przeprowadzić analizę porównawczą efektywności ekspozycji tego samego towaru w różnych
miejscach w sklepie;
Wykorzystać zdobytą wiedzę o najbardziej korzystnym rozmieszczeniu towaru, udanej organizacji
przestrzeni sklepowej oraz działań promocyjnych, w celu zastosowania jej w innych punktach sprzedaży
danej sieci handlowej;
Prawidłowo zarządzać zasobami ludzkimi;
Ocenić ogólną efektywność pracy sklepu oraz rozplanowania przestrzeni sklepowej.

DETEKTOR DŁUGOŚCI KOLEJKI
ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI OPERACYJNEJ

Czy nadzorują Państwo długość kolejek do kas w sklepie?
Czy uruchomiają Państwo dodatkowe terminale kasowe w „godzinach szczytu” w celu zapewnienia sprawnej obsługi klientów?
Czy wykorzystują Państwo dane o długości kolejek w celu zwiększenia efektywności procesów biznesowych i zadowolenia klientów?

Detektor długości kolejki przeznaczony jest do oceny obciążenia punktów obsługi klientów – terminali kasowych.
Detektor pracuje w oparciu o informację wideo otrzymywaną
z kamery nakierowanej na miejsce tworzenia się kolejki.
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100%

Detektor długości kolejki
pozwala:

1

Otrzymywać informacje w czasie rzeczywistym o obciążeniu kas i w razie potrzeby:
1) optymalizować grafik pracy personelu; 2)
podejmować decyzje o przeplanowaniu przestrzeni sklepowej; 3) obliczać niezbędną ilość
uruchomionych terminali kasowych.
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Zwiększać zadowolenie klientów, dzięki
operatywnej reakcji na zmiany aktywności w
strefie kasowej i uaktywnieniu dodatkowych
terminali kasowych.
Realizować nie tylko sytuacyjne, ale również długoterminowe zarządzanie zasobami
ludzkimi na podstawie danych o obciążeniach terminali kasowych w konkretnych odcinkach czasu, sezonach, dniach tygodnia itp.

KONTROLA OPERACJI KASOWYCH
ZAPOBIEGANIE STRATOM I POLEPSZENIE JAKOŚCI OBSŁUGI

Czy otrzymują Państwo automatyczne powiadomienia o alarmach bądź podejrzanych zdarzeniach zachodzących na terminalach kasowych?
Czy stosują Państwo narzędzia pozwalające zapobiegać kradzieżom i oszustwom w momencie przeprowadzania transakcji zakupu?
Czy posiadają Państwo efektywny system rozwiązywania sytuacji spornych z
kupującymi?

Technologia kontroli operacji kasowych systemu POS Intellect pozwala synchronizować informacje
otrzymywane z terminala kasowego z obrazem wideo otrzymywanym z kamery nakierowanej na kasę.
Dane otrzymywane z terminala kasowego są analizowane pod kątem wystąpienia alarmów, kradzieży,
oszustw itp. Zarząd dowolnego punktu sprzedaży ma dostęp do listy zdarzeń sygnalizujących
niebezpieczeństwo wystąpienia kradzieży.
Anulowanie paragonu po rozliczeniu się z kupującym i przywłaszczenie sobie pieniędzy z tej transakcji;
Oszustwa przy użyciu kart kredytowych i płatniczych;
Kradzież gotówki pod postacią reszty;
Niewprowadzenie paragonu bądź części towaru;
Zmiana zawartości paragonu na korzyść kasjera;
Zamiana kodu kreskowego drogiego produktu na kod kreskowy produktu tańszego;
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Nieuzasadnione użycie operacji „rabat”;
Umawianie się z klientami na bezprawne wyniesienie towaru;
Przyjęcie zwrotu i przywłaszczenie towaru bez wprowadzenia operacji zwrotu na kasie;
Wykorzystywanie podrobionych paragonów potwierdzających przeprowadzenie operacji zapłaty kartą
kredytową;
Fikcyjny zwrot towaru.

Jak POS Intellect pomaga zapobiegać oszustwom?
Podczas podglądu w czasie rzeczywistym oraz w czasie przeglądania zapisu wideo z archiwum, operator
widzi na ekranie monitora obraz wideo rozliczenia z kupującym na kasie oraz informację tekstową – napisy.
Ta informacja zawiera tekst paragonu i zdarzenia terminala kasowego, które nie są wyświetlone na paragonie – np. otwarcie szuflady z pieniędzmi lub wprowadzenie kodu towaru ręcznie. Takie podejście pozwala
na zapewnienie pełnego obrazu zdarzeń na kasie.
Należy jednak pamiętać, że podczas wielogodzinowego nadzoru w czasie rzeczywistym oko operatora
męczy się i może on nie zauważyć sytuacji podejrzanej! W rozwiązaniu tego problemu pomaga elastyczny
moduł POS Intellect, umożliwiający automatyzację procesów w systemie, poprzez stworzenie scenariuszy
reakcji na określone zdarzenia.
Taką reakcją może być wyświetlenie się na monitorze operatora powiadomienia alarmowego w przypadku podejrzanego zdarzenia (np. wycofanie produktu). Przy pojawieniu się nowych schematów oszustw można wprowadzić do systemu nowe potencjalnie niebezpieczne zdarzenia i określać reakcje na nie. Możliwość
ta pozwala ochronie sklepu na natychmiastowe reakcje na alarmy oraz umożliwia zapobieganie stratom.

Funkcje technologii kontroli
operacji kasowych
WYSZUKIWANIE WEDŁUG NAPISÓW. POS Intellect pozwala przeprowadzać wyszukiwanie nagrań
w archiwum wideo według napisów. Wyszukiwanie
przeprowadzane jest według dowolnej informacji
tekstowej jaką zawiera paragon (nazwa produktu,
hasło „promocja”/ ”rabat”, łączna wartość itp.).
PRZEGLĄDANIE NAGRAŃ KLATKA PO KLATCE
I W ZWOLNIONYM TEMPIE. Przeprowadzając
analizę wideo w archiwum, użytkownik ma możliwość regulować prędkość przeglądania, a także
przeglądać pojedyncze klatki, które odpowiadają poszczególnemu produktowi. Funkcja ta umożliwia bardziej dokładną analizę oraz ogranicza możliwość przeoczenia ważnych detali.
WYSZUKIWANIE WEDŁUG ZAPYTANIA I GENEROWANIE RAPORTÓW. Do wyszukiwania niezbędnej informacji według paragonów można wykorzystać gotowe zapytania, a także tworzyć własne. Rezultatem
takiego wyszukiwania jest wyświetlona na ekranie lista paragonów odpowiadających zapytaniu. Wybierając
z listy interesujący paragon, zostanie wyświetlone nagranie z jego wprowadzania, następnie użytkownik
ma możliwość wydruku lub zapisu do pliku zarówno treści paragonu jak i stopklatki odpowiadającej danej
pozycji na paragonie. Zbiór już istniejących w systemie, gotowych zapytań obejmuje:
wyszukiwanie według spisu paragonów;
wyszukiwanie według numeru paragonu, nazwy lub
kodu towaru;
wyszukiwanie według zwrotów towaru;
wyszukiwanie anulowanych paragonów;
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wyszukiwanie paragonów z anulowanymi pozycjami;
wyszukiwanie według łącznej wartości paragonu;
wyszukiwanie według nazwy oraz ilości pozycji na
paragonie;
wyszukiwanie według wielkości rabatu;
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wyszukiwanie według wagi towaru;
wyszukiwanie według łącznej wartości paragonu
zgodnej ze wskazanym zakresem;
wyszukiwanie według anulowanych towarów;
wyszukiwanie według numeru, nazwiska kasjera na
wszystkich kasach jednocześnie;
wyszukiwanie jednoczesnego występowania na paragonie kilku produktów;
wyszukiwanie występowania na paragonie jednego z
wprowadzonych towarów;
wyszukiwanie według wartości towaru;

wyszukiwanie wszystkich paragonów opłaconych
kartą kredytową lub płatniczą;
ranking według wartości sprzedaży lub ilości sprzedanego towaru;
raport ze spisem wszystkich oczekujących paragonów;
spis wszystkich paragonów za dany okres czasu;
wyszukiwanie duplikacji towarów;
wyszukiwanie według realizacji za podany okres;
inne zapytania wg życzenia klienta.

PODŚWIETLANIE SŁÓW KLUCZOWYCH PARAGONU. By przykuć uwagę operatora do poszczególnych
zdarzeń, istnieje możliwość wprowadzenia słów kluczowych, które pojawiając się na napisach przy nagraniu
zostaną podświetlone wybranym kolorem. Wprowadzonym tekstem może być nazwa produktu lub dowolne inne słowo. Funkcja ta pomaga w zwiększeniu efektywności pracy operatora podczas podglądu obrazów
wideo na żywo.

Technologia kontroli operacji kasowych pozwala:
Minimalizować straty, dzięki scenariuszom reakcji
systemu bezpieczeństwa na potencjalnie niebezpieczne zdarzenia;
Odpowiednio szybko reagować na zdarzenia w
czasie rzeczywistym, zapobiegając kradzieżom i
oszustwom, a tym samym minimalizując straty;

Efektywnie zarządzać personelem, polepszyć
kontrolę pracy kasjerów;
Zwiększyć jakość obsługi klientów;
Efektywnie rozwiązywać sytuacje sporne zaistniałe z kupującymi.
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INTELIGENTNY NADZÓR WIDEO
CAŁODOBOWA OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO PUNKTU SPRZEDAŻY

Czy wykorzystują Państwo możliwości systemu nadzoru w celu zapobiegania
kradzieżom, wandalizmowi i innym niepożądanym zdarzeniom?
Czy kontrolują Państwo co dzieje się na sali sprzedaży i w pomieszczeniach
służbowych w godzinach zamknięcia sklepu?
Czy posiadają Państwo w swoim systemie bezpieczeństwa narzędzia minimalizujące wpływ czynnika ludzkiego?

POS Intellect pozwala stworzyć system bezpieczeństwa z nieograniczoną ilością kamer wideo,
serwerów, stacji roboczych i administratorów. Sprzęt podłączany jest do serwerów wideo zarówno
poprzez sieć lokalną jak i Internet. Możliwość zdalnego nadzoru i administracji pozwala stworzyć
główne centrum monitoringu, do którego będzie przesyłana informacja ze wszystkich sklepów
sieci handlowej.

1

POS Intellect wspiera zarówno urządzenia analogowe jak i IP – ponad 1500 modeli różnych producentów (lista zintegrowanego sprzętu ciągle się powiększa). Dodatkowo POS Intellect wspiera standardy
ONVIF i PSIA, a także algorytmy kompresji wideo – MJPEG, MPEG-4 i H.264. Pozwala to na: 1) racjonalne
wykorzystywanie środków przeznaczonych na system nadzoru wideo, przy użyciu wysokojakościowych kamer IP tylko w miejscach, gdzie są one niezbędne – np. w celu kontroli operacji kasowych; 2) zmniejszenie
wydatków na system bezpieczeństwa poprzez integrację modułu POS Intellect z już istniejącymi w sklepie
kamerami.

2

Oprócz tego pozwala zdalnie prowadzić nadzór wideo i przeglądać archiwum, a także zarządzać kamerami
obrotowymi za pomocą przeglądarki internetowej na prywatnym komputerze oraz innych urządzeniach
Android i iOS. Technologia inteligentnego wyszukiwania pomaga natychmiastowo odnajdywać fragmenty
wideo odpowiadające zadanym parametrom określającym zachowanie obiektu w kadrze, co znacząco
podnosi efektywność pracy z archiwum wideo.

ANALIZA WIDEO
OPERATYWNE REAKCJE NA ALARMY ORAZ EFEKTYWNA ANALIZA
W celu automatyzacji pracy systemu nadzoru wideo i obniżenia roli czynnika ludzkiego, moduł
POS Intellect oferuje bogaty zestaw funkcji. Przy pomocy ponad 10 inteligentnych detektorów
można stworzyć scenariusze reakcji o dowolnym stopniu trudności, co w efekcie pozwala na
detekcję różnorodnych zdarzeń alarmowych zachodzących w punkcie handlowym. Ponadto
detektory informują operatora o zmianach rejestrowanego obrazu i rejestrują różnorodne
zakłócenia przeszkadzające w rejestracji wideo. Moduł POS Intellect wspiera również analizę
wideo wbudowaną w kamerach.
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System nadzoru wideo z narzędziami inteligentnej analizy pozwala:
Wychwytywać osoby, które bez widocznego powodu bądź podejrzanie długo chodzą obok witryn, półek lub innych miejsc w sklepie. Umożliwia to zapobieganie kradzieżom, a także weryfikację pracy personelu;
Rejestrować nietypowe zachowania w pomieszczeniach punktu sprzedaży oraz obok niego i wówczas
informować o przypadkach kradzieży, wandalizmu bądź innych przestępstwach;
Rejestrować zbyt długie postoje samochodów dostawczych w strefach załadunku/rozładunku;
Rejestrować pozostawione przedmioty obce, zapobiegając tym samym zagrożeniu atakiem terrorystycznym;
Rejestrować przypadki awarii kamer wideo.

INTEGRACJA
OPTYMALIZACJA WYDATKÓW I KOMPLEKSOWY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA
PUNKTU HANDLOWEGO
POS Intellect pozwala na włączenie do systemu bezpieczeństwa, na równi z systemami nadzoru wideo
i kontroli operacji kasowych, systemów kontroli dostępu oraz sygnalizacji przeciwpożarowej.

SCHEMAT ROZWIĄZANIA
POS INTELLECT
Ethernet

Kasa

Serwer POS Intellect

COM port
(Y-splitter)

Kasa
Stacja robocza

Licznik banknotów

Drukarka fiskalna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MODUŁU
POS INTELLECT

Tryby zapisu
wideo

Ciągły zapis
Zapis według początku/końca
paragonu
Zapis pojedynczej klatki wideo
Zapis w określonym interwale
czasowym
Zapis według detektora ruchu
Zapis pre i post alarm

Redagowanie
zapytań

Gotowy zestaw działań
Utworzenie własnych zapytań
SQL

Elementy
programowania

Możliwość programowania dodatkowych automatycznych działań
według schematu zdarzeniereakcja

Komunikacja
z terminalem
kasowym

Podłączenie terminala kasowego
do odpowiedniego portu serwera
POS Intellect
Podłączenie serwera POS
Intellect do lokalnej sieci systemu
handlowego lub do oprogramowania zarządzającego terminalami
kasowymi

Zapytania

Szybkie wyszukiwanie według
napisów
Zaawansowane wyszukiwanie
(zapytania dowolnego stopnia
trudności) z funkcją „I”, „LUB”
Wyszukiwanie według wcześniej
określonych zdarzeń

Wsparcie dla kamer IP – głęboka
integracja z ponad 1500 modeli;
Wsparcie dla kamer analogowych: karty przechwytujące wideo
ze sprzętową lub programową
kompresją;
Kamery wideo

Wsparcie analogowych i sieciowych kamer PTZ;
Wsparcie kodeków: MJPEG,
MPEG-4, H.264, Motion Wavelet;
Hybrydowość: umiejscowienie
różnych typów kamer w jednym
systemie, a nawet na jednym
serwerze.

Pojemność
archiwum

Nieograniczona

Archiwizacja
(kopie zapasowe)

NAS, SAN, DAS, na dyski lokalne i
sieciowe, CD-RW, DVD-RW – ręczna bądź automatyczna

Protokół
przekazywania
danych z kas

TCP/IP, UDP, RS232

Typy zdalnego
dostępu

LAN, Dialup, ISDN, Internet

Wsparcie baz
danych

MS SQL 2008R2, MS SQL 2012

Dodatkowe
funkcje

Wydruk informacji
Eksport fragmentów wideo do .avi, klatek wideo do .jpg
Podłączenie mikrofonów
Nadzór wideo w sklepie, w magazynie i na parkingu
Integracja z SKD, SSWiN, SSP, itp.
System raportów webowych: scentralizowane otrzymywanie statystyk ze wszystkich
sklepów w sieci handlowej
Kontrola czasu pracy
Mapy ciepła, kontrola strumienia odwiedzających
Zarządzanie kolejką
V-dial – automatyczne powiadomienia telefoniczne na różne numery telefonów
w przypadku sytuacji alarmowych i informacja słowna o sytuacji
E-mail Sender – komunikat mailowy z załączeniem alarmowych kadrów
i fragmentów wideo.
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