POS INTELLECT: SOLUÇÃO DE VÍDEO
COMPLETA PARA O VAREJO
Monitore atividades de clientes
Rastreie tráfego de visitantes
0HOKRUHHÀFLrQFLDRSHUDFLRQDO
Previna furto e fraude
3URWHMDSURSULHGDGHIXQFLRQiULRVHFOLHQWHV
com segurança

Visualizar relatórios de eventos no caixa, com vídeo e nota fiscal correspondente.
Ter informação de atividade de clientes em uma loja ou departamento durante um intervalo
de tempo a ser definido.
Conseguir informação sobre o número de clientes na fila do caixa.
Imprimir e mandar relatórios por email.

SEGURANÇA E MARKETING
EM UM ÚNICO PACOTE
COMO O POS INTELLECT PODE SIMPLIFICAR OPERAÇÕES,
MAXIMIZAR LUCROS E REDUZIR GASTOS?

WEB REPORTS PODE SER COLOCADO À DISPOSIÇÃO DE OPERADORES EM UMA LOCALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO CENTRAL OU PARA GERENTES, SEGURANÇAS E EXECUTIVOS
PARA ACESSO REMOTO ÀS ESTATÍSTICAS NECESSÁRIAS.
Outro benefício é que o POS Intellect pode ser implantado em sistemas de monitoramento já existentes –
CCTV, IP ou ambos – permitindo grande economia na instalação.

Resultados para segurança e negócios com o sistema POS Intellect
POS Intellect é uma solução completa e flexível
para comerciantes que combina tecnologias para
garantir proteção e segurança nos pontos de venda e analálise de vídeo para reunir informações de
marketing valiosas.
POS Intellect suporta reações automáticas a diferentes eventos, também como uma variedade de
ferramentas forenses de análise de vídeo. Você pode
adicionar um número ilimitado de servidores e works-

tations remotas aos sistemas POS Intellect. O resultado? Um sistema de segurança que perfeitamente se
adapta às suas necessidades nos pontos de venda ou
rede de lojas.
Com o POS Intellect, comerciantes podem: complementar o planejamento estratégico e a curto-prazo
capturando e catalogando informações de marketing,
redizor custos, melhorar retorno ao capital, se beneficiar de um sistema poderoso para gerenceimanto de
recursos da empresa e melhorar os resultados finais.

Grandes ganhos em satisfação do cliente
Promoções mais efetivas, baseadas em conhecimento empírico de o que funcionou (ou não funcionou) no passado.
Redução em furto e fraude.
Gerenciamento de filas automático e planejamento para horas de pico.
Melhorias em layout de lojas.
Distribuição mais efetiva de
mercadorias na loja.

O que o POS Intellect pode fazer
- Acompanhamento das transações do caixa
- Monitoramento de vídeo combinado com
análise dinâmica de vídeo tanto em modo ao
vivo quanto em vídeo gravado.

- Gerenciamento de filas
- Contagem de visitantes.
- Indentificação de «hot spots» da loja –
onde os clientes se aglomeram.

As primeiras duas tecnologias ajudam a garantir proteção e segurança: vídeo de uma câmera cobrindo
uma área de caixa pode ser sincronizado com a informação do caixa, reduzindo o risco de fraude e furto por
clientes, funcionários e vendedores, assim como erro humano.

E O RESULTADO:
MELHORA NAS
OPERAÇÕES DA LOJA
E AUMENTO EM
LUCROS!

As outras três tecnologias auxiliam em uma variedade de tarefas de marketing para os comerciantes,
incluindo 1) gerenciamento de estoque eficiente, 2) atendimento ao cliente de qualidade através do alocamento apropriado de funcionários, e 3) planejamento de espaço em lojas e depósitos.
Uma das funções mais poderosas do POS Intellect é o monitoramento centralizado e análise de todas as
localizações do varejista. Isso é implementado através do Web Reports, que pode ser seguramente acessado
por qualquer browser em qualquer dispositivo com acesso à Internet, permitindo:
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CONTADOR DE VISITANTES
PLANEJAMENTO MAIS EFETIVO DE PROMOÇÕES
E ALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

FERRAMENTA DE DETECÇÃO «HOT SPOT»
E «COLD SPOT»
UMA POTENTE MANEIRA DE ENTENDER O COMPORTAAMENTO DE CLIENTES

Voce sabe quais áreas da sua loja atraem mais visitantes?
Ajudaria suas vendas saber em quais áreas os clientes permanecem por mais
tempo?
Você planeja promoções e localização de mercadorias baseado nas áreas mais
trafegadas da sua loja?
A ferramenta de detecção hot spot / cold spot no POS Intellect foi criada para medir o interesse do
cliente em diferentes áreas da loja: stands, prateleiras, propagandas, etc.
Baseado no vídeo recebido das câmeras, a ferramenta de detecção determina onde os clientes da loja
param assim como onde eles param por mais tempo. A taxa de paradas em um local de interesse pelo período
total observado é refletida no valor de atividade do visitante no local em questão.

Você conta o número de clientes na sua loja regularmente?
Você está certo de que sabe exatamente os horários de pico?
Você possui estatísticas para planejar a carga horária dos funcionários e
agendar promoções?

O contador de visitantes no POS Intellect usa a gravação de vídeo para contar o número de pessoas
que entraram ou saíram da loja, assim como dentro de uma área especificada da loja.

Porque usar o Contador de Visitantes?
Saiba quantos clientes há. Junte e analíse dados sobre quantas pessoas visitam a loja, quando. Compare
estatísticas de clientela em diferentes dias da semana para melhor planejamento e marketing. Melhore atendimento ao cliente com agendamento inteligente do horário de funcionários nos horários de pico.
Crie uma estratégia para curto e longo prazo usando estatíaticas de clientela. Compare o desempenho
entre lojas. Combine dados de clientes com informação transacional para calcular a taxa de conversão de
visitantes até a compra.

Porque usar a ferramenta de detecção hot spot / cold spot?
Avalie a eficácia de marketing direto (propagandas em telas de LCD, livretos, pôsters de propaganda,
banners, etc.) medindo a duração de presença de visitantes e calculando o retorno do investimento em
propaganda.
Meça quão efetiva são suas promoções: 1) compare diferentes promoções para um produto em diferentes momentos e 2) identifique as áreas da loja melhores para eventos e promoções.
Baseado na informação sobre as áreas mais trafegadas da loja, otimize o layout, eliminando áreas
com tráfego saturado e áreas menos visitadas.
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Detecção hot spot
/ cold spot

Porque usar a ferramenta de detecção de comprimento de fila?
Tenha informação em tempo real
sobre quão ocupados estão os caixas, permitindo 1) otimizar os horários dos funcionários, 2) re-pensar
o layout do piso da loja se necessário, e 3) calcular o número necessário de caixas abertos baseado na
demanda de clientes.

0%

40%

60%

Meça a eficácia da escolha de produtos e localização para encontrar a melhor proposição de preço
para fabricantes.
Compare o resultado de colocamento de um produto em diferentes locais na loja.

100%

Melhore satisfação dos clientes
ao rapidamente se adaptar a mudanças nas áreas de caixa e ativando novos caixas.
Gerencie recursos humanos a
curto e longo prazo baseado em
dados históricos sobre carga nos
caixas em certos períodos, temporadas, dias da semana, etc.

Melhore o desempenho através de pequenos ajustes ao layout da loja, seleção / posicionamento de
produtos, e eventos que podem ser implementados à outras lojas.
Agende horários de funcionários de maneira eficiente.
Meça eficiência da loja e carga de clientes.

FERRAMENTA DE DETECÇÃO DE
COMPRIMENTO DE FILA
AUMENTO EM EFICÁCIA OPERACIONAL

Você monitora as filas de caixa nas suas lojas?

MONITORANDO TRANSAÇÕES DE CAIXA
PREVENÇÃO DE PERDAS E MELHORA DE SERVIÇO

9RFrUHFHEHQRWLÀFDo}HVDXWRPiWLFDVGHDODUPHVRXHYHQWRVVXVSHLWRVQRV
caixas?
Você utiliza ferramentas para reduzir furtos e fraude na hora da compra?
9RFrSRVVXLXPVLVWHPDHÀFD]SDUDUHVROYHUGLVSXWDVFRPFOLHQWHV"

Você se preocupa sobre perder clientes que desistem de comprar ao verem
poucos caixas abertos?
Você utiliza informação sobre tamanho das filas para aumentar
a eficiência de negócios e satisfação dos clientes?

Graças ao sistema de monitoramento de transações de caixa, o POS Intellect permite sincronizar
a informação do caixa com o vídeo de uma câmera acima.
Os dados do caixa são analizados para verificar eventos suspeitos, furtos, fraude, etc. Qualquer comerciante conhece os tipos de eventos que servem como «bandeiras vermelhas» – aqui estão algumas das
situações mais comuns:

A ferramenta de detecção de comprimento de fila no POS
Intellect foi criada para medir a carga nos caixas. A feramenta
de detecção usa dados do vídeo da câmera direcionada na
área dos caixas.
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Fraude com cartões de crédito e de disconto
Furto de dinheiro disfarçado como troco.
Falha ao imprimir nota ou adicionar parte de um produto.
Alteração dos produtos em uma nota a favor do caixa.
Mudança de código de barros por um produto mais barato.

7

Uso não autorizado de opção de disconto.
Artimanha com cúmplice para tirar bens da loja sem pagamento.
Cancelamento de nota (venda) após o cliente pagar, apropriando-se do dinheiro.
Aceitando e apropriando-se de um produto devolvido sem marcar a transação de retorno.
Uso de cartões de crédito falsos
Falsas trocas/reembolsos

Como que o POS Intellect acaba com a fraude?
Durante o monitoramento em tempo real ou assistindo à uma gravação de vídeo, o operador vê a transação
na tela, mostrando o cliente no caixa e a informação de texto na legenda. Essa informação inclui o texto da nota
fiscal e eventos no caixa que não aparecem na nota, como abertura da gaveta do caixa, ou entrada manual de um
código de produto. Essa técnica permite visualizar a situação completa de eventos no ponto de venda.
Há muitas razões para confiar no POS Intellect, mas talvez a maior seja: se deixado para visualizar feeds
de monitoramento apenas com o olho nu, até mesmo o operador mais experiente e confiável corre o risco de
erro humano ao não notar um evento! A solução para esse problema é fornecida pelo robusto sistema POS Intellect para automação de processos de sistema e escrita de scripts que reagem a eventos definidos.
Uma reação automática, por exemplo, pode ser gerar um alarme sobre um evento de importância que ocorre
no caixa e mostrá-lo no monitor do operador. À medida que novas técnicas fraudulentas são criadas, você pode
respondê-las em tempo recorde ao entrá-las no sistema e programando reações automáticas. A sua segurança
estará agora à frente dos criminosos!

Monitoramento de transações no caixa
BUSCA DE LEGENDAS. O POS Intellect permite buscar por vídeo gravado baseado no conteúdo das legendas.
O texto da busca pode incluir todo o texto nas notas fiscais. Isso significa buscar por nome de produto, código
de disconto, número do caixa, valor da nota, etc.
REPLAY E FREEZE FRAME. Ao visualizar vídeo gravado você pode ajustar a velocidade de reprodução
e visualizar quadros gravados individualmente –
como quando um produto é passado no caixa – para
não perder nenhum detalhe.
BUSCA CUSTOMIZÁVEL E DISPLAY DE RELATÓRIO. Você pode usar buscas padrões ou criar sua
própria quando for pesquisar por vídeos gravados.
O resultado de busca será mostrado na tela como
uma lista de notas. Você pode então visualizar o
fragmento de vídeo correspondente à aquela nota
juntamente com as legendas, assim como imprimir
o texto da nota ou o quadro para uma linha de texto
ou ainda salvar isso para o arquivo.

Todas as notas por cartões de crédito e de disconto
Notas canceladas (com valores negativos), notas
canceladas (com número da nota) e produtos passados
duplamente
Dez produtos mais vendidos
Venda por período de tempo
Notas com itens cancelados
Melhores produtos por valor de vendas
Melhores produtos por quantidade vendida
Lista de todas as notas pós-datadas

DESTAQUE AUTOMÁTICO. Para garantir que os operadores não percam nenhum evento, você pode designar
texto especial que, quando encontrado nas legendas da transação, será destacado em uma cor em particular.
Por exemplo, esse texto pode ser o nome de um certo produto ou a palavra «cancelado». Essa função melhora a
eficácia e o tempo de reação para instalação com sistemas de monitoramento em tempo real.

Porque monitorar as transações de caixa?

O conjunto de buscas padrões no sistema inclui buscas por:
Lista de produtos
Troca/Reembolso de produtos
Valor da nota
Número de itens na nota

Código de produto, listagem de todas as notas em
um período específico
Valor total da nota fiscal em um intervalo definido
Relatório em todos os produtos
Vendas canceladas
Número / sobrenome do caixa, ou por todos os
atendentes simultâneamente
Número da nota ou por nome/código do produto
Presença de múltiplos produtos idênticos na nota
Presença de produtos específicos na nota
Preço de produto

Tamanho do disconto
Peso do produto
Passagem de múltiplos produtos
Informação de disconto

Minimizar perdas criando scripts para seu sistema de segurança que reagem imediatamente à situações potencialmente perigosas.
Reagir rapidamente à alarmes em tempo real, prevenindo roubo e fraude, e assim reduzindo perdas.
Monitorar de maneira eficaz as ações de funcionários e do caixa.
Melhorar serviço ao cliente.
Resolver disputas com clientes de maneira mais clara e direta.

8

POS INTELLECT: SOLUÇÃO DE VÍDEO COMPLETA PARA O VAREJO

9

MONITORAMENTO INTELIGENTE PARA
O VAREJO
PROTEÇÃO DE VÍDEO E SEGURANÇA 24 HORAS POR DIA

Você usa monitoramento de vídeo para prevenir roubo, vandalismo e outros
incidentes?
Você monitora eventos nas áreas de funcionários no piso da loja após o horário de expediente?
O seu sistema de segurança inclui ferramentas para minimizar erro humano?

O POS Intellect permite criar um sistema de monitormento de vídeo com um número ilimitado de
câmeras, servidores e workstations de operadores e administradores. O equipamento pode ser conectado a servidores de vídeo via LAN ou pela Internet. Administração e gerenciamento remotos permitem
criar um hub de monitoramento central para coletar informações de todas as lojas da sua rede.
O POS Intellect suporta câmeras e servidores CCTV e IP – mais de 1500 modelos de vários fabricantes podem
ser conectados sem problemas (e a lista de hardware integrado continua crescendo). O POS Intellect também
incorpora suporte para os padrões ONVIF e PSIA, assim como para os codecs de vídeo MJPEG, MPEG-4 e H.264.
A vantagem de integração com esses padrões é: Você pode criar um planejamento para diversos tipos de câmera baseado no tipo que for mais apropriado para o trabalho – seja hardware IP de alto-nível para áreas que
necessitam alta resolução (como caixas) ou câmeras CCTV para outros locais – reduzindo assim os custos de
segurança integrando o POS Intellect com as câmeras já instaladas sem mais problemas.
O POS Intellect também permite monitoramento remoto de vídeo e visualização de vídeo gravado. Você
pode até gerenciar câmeras PTZ através de um browser no seu PC – ou de um dispositivo Android ou iOS.

ANÁLISE DE VÍDEO
REAÇÕES RÁPIDAS A ALARMES E PÓS-ANÁLISE EFICIENTE
Ferramentas ricas para análise de vídeo no POS Intellect automatizam o monitoramento de cídeo e
reduzem o espaço para erro humano existente em métodos menos avançados. Com mais de 10 ferramemtas de detecção forenses disponíveis, você pode criar um script de reação de qualquer complexidade para identificar futuros eventos suspeitos no ponto de venda. No meio tempo, as ferramentas de
detecção em uso emitem um sinal no caso de qualquer coisa que possa restringir a operação da câmera:
desde a câmera ficando offline até interferência excessiva que previna o registro de um evento. O POS
Intellect também suporta a análise de vídeo on-board inclusa nas câmeras IP de muitos fabricantes.
Busca Intellect permite encontrar um vídeo quase instântaneamente baseado nos critérios que você decide
referentes ao comportamento do objeto no campo de visão. Se você alguma vez já teve que voltar horas de
vídeo para encontrar um evento de interesse, essa função trará uma grande economia de tempo – e é como
nada que você já viu antes!

impedir furtos, mal comportamento e conduta inapropriada de funcionários.
Encontre atividades não usuais em departamentos de loja e em áreas de rua / calçada para uma reação a tempo contra tentativas de intrusão, vandalismo e invasão.
Identifique veículos que permanecem por períodos suspeitamente longos em áreas de carga e descarga.
Permaneça vigilante contra ameaças terroristas ao ser notificado de itens perdidos e abandonados.
Monitore quando uma câmera fica offline, indicando uma potencial ameaça criminosa.

INTEGRAÇÃO
OPTIMIZE GASTOS COM UMA VARIEDADE DE HARDWARE
DE SEGURANÇA À SUA ESCOLHA
O POS Intellect permite a integração de controle de acesso e sistemas de alarme de segurança em
um único sistema juntamente com o monitoramento de vídeo e gerenciamento de transações. Se o
sistema utilizado pela sua empresa não estiver na lista abaixo, a AxxonSoft pode ser capaz de adicionar suporte mediante pedido.

FABRICANTES DE SISTEMAS INTEGRADOS AO SOFTWARE POS INTELLECT ESQUEMA
DE SOLUÇÃO DO POS INTELLECT
Wincor Nixdorf
Wincor Latvian
Wincor Nixdorf
BEETLE(Spanish)
Wincor Nixdorf BEETLE
MM(Spanish)
Wincor Nixdorf BEETLE BD
(Spanish)
Wincor Nixdorf BEETLE (K)
Wincor Nixdorf BA63
Wincor Nixdorf BEETLE/M2 Posnet TH230+ FV EJ
Siemens
Siemens Nixdorf Beetle
MF(RUS)
Siemens-2
IBM
IBM
IBM-2
IBM(Spanish)
IBM Acmp

Micros
Micros
Micros Subway
Micros 9700
Casio
POS Casio chinese
Casio QT2100
SHARP
SHARP UP-700
SHARP UP-700b
HRK
HRK
HRK_printer
DOS ->WIN
SuperMAG
POSitouch
FIT
Marketer ISM-3000
Cash
XML based protocol

Posmaster
Vectron
POSWare
PowerTill
ALOHA
CRS 3000
NCR
Smartfuel
TB-003/05-D
INTEC TPV SQL
Samsung SAM4S 7000 Series
SP101FR-K
Crystal UKM v3.2.3
E-LECLERC TACTIL
TEC-1595
Maxishop10
DEBUG_POS
D-Store
SPSR Express
BC4000
Arch Software

ESQUEMA DE SOLUÇÃO DO POS INTELLECT

Ethernet

Porque escolher o POS Intellect para o seu sistema de monitoramento de vídeo com análise de vídeo forense?
Identificar visitantes e clientes que demoram perto de displays, prateleiras e outras áreas da loja por
muito tempo ou sem necessidade de fazê-lo. Esse é o primeiro passo para tomar medidas preventivas e
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Mesa do caixa

Contadora
de cédulas

Workstation

Servidor POS Intellect

COM Port
(cabo
tipo Y)

Mesa do caixa
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Impressora de nota

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO «POS-INTELLECT»
Suporte a câmeras de vídeo IP:

Modos de
gravação

Gravação contínua
Gravação ativado pelo início /
final de uma nota
Gravação quadro-a-quadro
Gravação de intervalo
Gravação iniciado por ferramenta de detecção de movimento
Pré- e pós-gravação (até 10
segundos)

Editor de buscas

Série de ações pré-definidas
Selecione, proíba, modifique ou
crie buscas SQL customizadas.

Componentes de
programação

Capacidade de programar
ações de «resposta a eventos»
automadas adicionais.

Conectado a um
terminal POS

Conectando um terminal POS à
porta COM de um servidor POS
Intellect
Conectando um servidor POS
Intellect à rede local de um sistema de vendas ou ao software da
workstation do caixa via rede

mais de 1500 dispositivos integrados.
Suporte por ONVIF.
Suporte para câmeras analógicas:
hardware / software de cartões de
captura de vídeo
Suporte para câmeras analógicas

Câmeras de vídeo

e PTZ
Suporte para os codecs: MJPEG,
MPEG-4, H.264 e Motion Wavelet.
Múltiplos tipos de câmeras podem
ser combinados em um único sistema
ou até mesmo um único servidor.

Tamanho de
arquivo de vídeo

Não limitado

Taxa de gravação

Câmeras analógicas – até 25 fps;
Câmeras IP - 30 fps

Taxa de
reprodução

Câmeras analógicas – até 25 fps;
Câmeras IP – 30 fps

Arquivamento
(backup)

para NAS, SAN, DAS ao disco local,
CD-RW, DVD-RW – manual e / ou
automático

Protocolo de
transferência de
dados

TCP/IP, UDP, RS232

Tipos de acesso
remoto

LAN, Dialup, ISDN, Internet

Suporte para
bases de dados

MS SQL 2008R2, MS SQL 2012

Buscas

Busca rápida por títulos
Busca à fundo, expandida (buscas
de qualquer complexidade) usando
variáveis AND, OR (E, OU)
%XVFDSRUHYHQWRVSUpGHÀQLGRV

Impressão de dados
Exportação de fragmentos de vídeo para avi e quadros para jpg.
Conexão de microfones
Monitoramento de piso de vendas, depósito e estacionamentos
Alarmes de invasão / fogo

Funções extra

Sistema Web Reports: estatísticas centralizadas de todas as lojas da rede
Controle de tempo e presença
Mapas de calor e tráfego na loja
Contagem de pessoas
Gerenciamento de filas
V-dial – discagem automática para vários números de telefone e envio de mensagens quando ativado por alarmes de eventos.
Envio de email – envia e-mails contendo quadros e fragmentos de vídeo de eventos de alarme

AxxonSoft
Email: info@axxonsoft.com
www.axxonsoft.com

