
Pesquisa Avançada & POS Campo de Filtro

POS histórico de transação
 será mantido no sistema de
 base de dados de log

Busca Rápida

Busca de Objeto

Pesquisar arquivos de
vídeo por palavras-chave
de transação

Pesquisar arquivos de
vídeo por evento
de transação

Sobrepostos os dados
da transação na
gravação de vídeo

Compare os dados da transação
através de vídeo para a identificação
de fraude ou erro operacional 
não intencional

Solução POS-DVR da 
GeoVision fornece um 

volume de solução para 
monitoramento de vídeo 

com consciência de 
contexto que ajuda donos 

de comércios a proteger 
os seus negócios e 

reduzir roubos. 
Adicionando registros de 

caixa e sistema POS, 
sistema GV POS-DVR 

oferece flexibilidade para 
integrar com máquinas 
ou equipamentos que 
fornecem informações 

contexto.
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GV-POS Solution

Prevenção de perdas em comércios é considerado como 
perdas de estoques e perdas de dinheiro. Perdas de produtos seria o 
maior problema em caso de falta de sistema POS. Uma solução de 
vigilância efectiva POS-DVR pode ajudar os empregados a cuidar 
desses problemas.
 Sistema de vigilância POS-DVR da GeoVision usa a 
tecnologia de demostração de texto nos vídeos para fornecer solução 
contexto para reduzir perda de produtos e proteger os estoques do 
comércio. Quando opera com um conjunto GV-Data Capture, sistema 
de vigilância GV-Series pode fazer transmissão com sistema de 
vigilância POS-DVR, que ajuda a monitorar as áreas de caixa, 
integrando com as informações de compras gravando no vídeo para 
pesquisas, e também transmitem alarmes para incidentes de 
emergências.

MOSTRA NA TELA DO
VÍDEO O QUE ESTÁ

SENDO DIGITADO NO
CAIXA

COD.1242 - CENOURA  R$ 4,00

COD. 4214 - OVOS        R$ 3,30

COD 4576 - LEITE        R$ 2,50

COD - 4872 - PÃO         R$ 4,80

INTERFACE DE CFTV

VÊ DIGITAÇÃO DO CAIXA


	Página 1

