
SOLUÇÃO 
SMART
RETAIL
• Segurança 
• Inteligência
• Ponta a ponta.

www.dahuasecurity.com

#credibilidade

Prevenção contra perdas
 • Integração com PdV
 • Sobreposição de áudio e 

vídeo
 • Monitoramento e 

reprodução remotos

Security (Segurança)
 • Vigilância por vídeo em HD
 • Monitoramento em tempo 

real sete dias por semana,  
24 horas por dia

 • Vigilância sem pontos cegos

Gerenciamento automatizado
 • Contagem de pessoas
 • Mapa de calor
 • Empresa automatizada
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DIFICULDADES NO VAREJO E SOLUÇÕES

Com o advento de uma indústria de compras on-line em rápido desenvolvimento, as lojas de varejo estão enfrentando grandes desafios. 
Em um mercado ferozmente competitivo, ampliar a base de clientes e manter sua lealdade se torna cada vez mais importante e, ao mesmo 
tempo, muito difícil. Melhorar a satisfação do cliente, maximizar as transações por cliente, garantir um ambiente seguro e reduzir perdas 
desnecessárias tornaram-se os principais focos dos proprietários de varejo e das empresas de rede de lojas.

Dahua Technology, fabricante e fornecedora líder mundial de produtos e soluções de vigilância de segurança inteligente, anuncia o lançamento 
da Solução de Segurança do Varejo da Dahua. A Segurança do Varejo da Dahua melhora a satisfação do cliente, protege o ambiente de compras 
e otimiza os resultados dos negócios - o que se combina para manter baixo o OPEX, aprimorar a eficiência operacional da loja e aumentar os 
lucros. A solução foi personalizada para você.

A solução foi projetada para você.
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Desafios

Vandalismo

Roubo em lojas

Roubo

Furtos internos

Segurança da equipe

Segurança dos clientes

Dificuldades na 
segurança

Dados sobre rastreamentos a pé

Coleta de dados

Análise de dados Visualização de 
dados

Dados das transações

Dificuldades 
comerciais

Solução digital para varejo

Segurança e prevenção de perdas

 • Integração com PdV
 • Vigilância sem pontos cegos
 • Vigilância por vídeo em HD
 • Monitoramento em tempo real sete 

dias por semana, 24 horas por dia
 • Monitoramento e reprodução remotos

Empresa automatizada

 • Visualização de dados
 • Contagem de pessoas
 • Lojas com patrulha remota
 • Taxa de conversão
 • Mapa térmico
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LAYOUT DAS LOJAS

Entradas
 • Contagem de pessoas
 • Super WDR

Escritórios
 • Supervisão
 • Análise comercial

Balcão de finalização  
das compras

 • Integração com PdV
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Estacionamentos  
 • 4K
 • PTZ

Sala de armazenamento    
 • Starlight
 • Controle de acesso e alarmes

Piso da loja   
 • Contagem regional de pessoas
 • Modos de correção esférica
 • Modo corredor
 • Mapa térmico
 • Tela de anúncios
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ÁREA DE APLICAÇÃO

Entradas

Em comparação com o comércio eletrônico, o setor de varejo 
tradicional enfrenta muitos desafios para calcular com precisão o fluxo 
de visitantes e ajustar de forma eficiente as operações de negócios de 
acordo com a análise de fluxo e as taxas de conversão.

 • Contagem de pessoas

Câmeras avançadas oferecem a funcionalidade de Contagem de Pessoas, que contabiliza 
o tráfego de pedestres nas entradas das lojas e pode exportar relatórios diários / 
mensais / anuais. A análise de tráfego pode melhorar muito a eficiência dos negócios.

Entrada: 15
Saída: 8

 • Super WDR

As câmeras da série Ultra Smart da Dahua têm um amplo alcance dinâmico de até 140 dB para uma qualidade de imagem cristalina, 
mesmo em ambientes com alto contraste ou retroiluminados. Monitore nitidamente as entradas das lojas em todos os momentos.

WDR desativada WDR ativada

Piso da loja

Coloque as câmeras no modo corredor para monitorar os corredores 
da loja. Quando combinadas com uma câmera com lente olho de peixe, 
as áreas de prateleira são totalmente abrangidas e análise avançada 
pode fornecer um mapa térmico de distribuição do fluxo de visitantes.
O aumento da cobertura de vigilância reduz muito o roubo de bens 
de clientes e produtos de varejo, proporcionando um ambiente de 
compras seguro.
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 • Mapa térmico

Uma câmera com lente olho de peixe fornece a funcionalidade do mapa térmico, exibindo áreas quentes e frias com base no fluxo de 
clientes, permitindo uma análise aprimorada da empresa. As câmeras com lente olho de peixe também fornecem uma imagem de 360 
graus do piso da loja.

 • Modos de correção esférica

 • Modo corredor

O modo de corredor é usado para monitorar corredores de lojas e 
minimiza a necessidade de câmeras adicionais para abranger uma 
única área.

 • Contagem regional de pessoas

Entender como os clientes passam por uma loja é a chave para ajudar as 
empresas a otimizar a colocação de produtos e prolongar a permanência do 
cliente. A contagem de pessoas pode ser definida para monitorar o fluxo de 
tráfego em determinadas regiões.

Através: 24
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 • Tela de anúncios

Permite vários formatos de vídeo, bem como imagens, texto e áudio.  
O gerenciamento remoto de dispositivos permite temporizador, ajuste de 
volume, sincronização de tempo, capturas de tela e atualizações remotas.

Balcão de finalização das compras

Questionamentos de clientes e fraudes de caixa 
frequentemente ocorrem no caixa.
Vídeo em HD, áudio e sobreposição de PdV podem identificar 
problemas e fornecer provas de irregularidades.

Integração do PdV em NVR

PdV

Impressora Servidor do dispositivo em série

Câmera com 
microfone 
integrado

Integração de PdV 
com plataforma 

DSS

 • Integração de PdV (pontos de venda)

O vídeo e as informações correspondentes do PdV podem ser exibidos 
simultaneamente no modo em tempo real e no modo de reprodução. 
O sistema também permite pesquisa de texto para encontrar contas e 
suas gravações de vídeo associadas.
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Escritórios

O software de aplicação Varejo Digital DSS ajuda os varejistas a gerenciar 
as lojas, oferece assistência a operações com análise avançada de dados, 
reduz custos de tempo e mão de obra e exibe dados com visualizações 
úteis para fornecer um entendimento intuitivo do status atual e histórico 
da loja, bem como tendências futuras.
O acesso remoto a partir de dispositivos móveis também fornece aos 
gerentes as informações e vídeos mais recentes da loja, permitindo o 
gerenciamento eficaz da loja em qualquer lugar.

Gestão remota da loja

Visualizar remotamente vídeos e dados em 
tempo real

Monitorar a loja a qualquer momento Gerenciar de qualquer lugar

Visualização de vários dados

Perda de tempo gasto na análise de 
dados

Permite personalização de gráficos
Análise de vídeo
Análise de dados

Reduz os custos de mão de obra e 
tempo

Análise de estratégia de operação

Resumo das operações / gráfico KPI
Gráfico PCT / análise dos clientes
Análise de commodities

Operação de negócios deficientes Melhor estratégia de operação
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Sala de armazenagem

Câmeras com a tecnologia Starlight da Dahua fornecem vigilância 
por vídeo 24 horas sob todas as condições de iluminação,  
dia ou noite, reduzindo o risco de roubos.

 • Câmeras convencionais versus a câmera Starlight

Câmera IP comum Câmera IP Starlight

Estacionamentos

A Dahua fornece câmeras HD e PTZ especializadas para 
estacionamentos a fim de rastrear e responder de modo 
automático e instantâneo a comportamentos anormais. Quando 
surgem situações como acidentes ou arrombamentos, vídeo em 
HD fornece provas detalhadas para confirmar os fatos e alertar as 
autoridades a tempo.

 • 4K

As câmeras habilitadas em 4K fornecem detalhes nítidos de toda a área do estacionamento. Câmeras bullet and PTZ podem se 
conectar para rastrear alvos suspeitos a partir de qualquer ângulo.

4K Ultra HD de resolução (3840 x 2160P) Resolução em HD (1980 x 1080P)
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Estrutura de sistema
Solução básica

SISTEMA DETALHADO

Cliente de 
monitoramento

Cliente 
remoto 

Cliente  
móvel

Central de controle

TV wall

Loja 1

Balcão de finalização das compras

PdV

Impressora

Câmera com 
microfone integrado

Servidor do dispositivo em série

Escritórios

Tela Sirene

Lo
ja

 N

Entradas

Câmera Ultra Smart

Piso da loja

Lente olho de peixe  Mini PTZ

Contagem regional 
de pessoas

Tela de 
anúncios

Sala de armazenagem

Controle de 
acesso

Starlight

Estacionamentos

Câmera 4K

Câmera de rede Estação de trabalho

Cliente remoto

Integração de PdV 
(pontos de venda)

Servidor de NVR

Cliente 
para PC

Armazenamen-
to centralizado

Controlador Plataforma 
DSS PRO
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* Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.

HISTÓRIAS DE SUCESSO
Shop N Save Market, Fiji
A Dahua forneceu à empresa Shop N Save um sistema personalizado, 
incluindo câmeras dome, câmeras bullet e NVRs. Domes de infravermelho 
foram instalados nas entradas e saídas e no piso de vendas para evitar 
crimes. Câmeras bullet IV foram instaladas no caixa e integradas ao sistema 
PdV para registrar detalhes transacionais junto com o vídeo.

Tanishq Jewelry Store, Nagpur, Índia
Tanishq Jewelry Store foi equipada com uma variedade completa de 
câmeras e DVRs da Dahua juntamente com software de gerenciamento PSS 
e DMSS. A loja foi protegida com tecnologia avançada que registra imagens 
excelentes e os executivos da Tanishq ficaram muito satisfeitos.

LuLu Hypermarket, Muscat, Omã
LULU Hypermarket é o maior shopping center em Omã, localizado em 
Muscat. As câmeras HDCVI da Dahua foram instaladas dentro e fora 
do shopping centro, bem como no estacionamento. A Dahua também 
forneceu dispositivos de armazenamento central, dispositivos de 
central de controle e plataforma de gerenciamento DSS para proteger o 
hipermercado.

Heron City Shopping Mall, Barcelona, Espanha
O shopping center foi equipado com uma solução PoE e NVR, composta 
de câmeras bullet IV, bem como câmeras dome e eyeball para atender a 
diversas necessidades tanto internas quanto externas, nas entradas e nas 
saídas, na caixa registradora e nos estacionamentos. NVR PoE economiza 
tempo e permite reprodução em 8 canais de 1080 P.


