MONITORING
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NÁVŠTĚVNOSTI
PRODEJNY
PŘEDDEFINOVANÝ
BALÍČEK

Inteligentní kancelář
od Konica Minolta

JSTE MAJITELEM NEBO
PROVOZOVATELEM PRODEJNY?
Monitoring prostoru pomocí kamerového záznamu je dnes už standardní součástí vybavení většiny
prodejen. V případě, že připravujete obměnu kamerového systému, nebo teprve prodejnu tímto
řešením vybavujete, zvažte využití i dalších funkcionalit, které naše řešení kamerového systému
Mobotix přináší.
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DOHLED NAD PRODEJNOU,
VČETNĚ MÍST, OBTÍŽNĚ
VIDITELNÝCH OD POKLADNY

– Pohled hemisférickým objektivem ze stropu je přehledný a zabere velkou plochu.
– Monitoring prostoru pokladen s možností rozšíření o napojení na pokladní systémy.
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Panoramatická kamera MOBOTIX i26
i26 je nenápadná vnitřní kamera určená pro montáž na zeď nebo
pod omítku. Díky horizontálnímu pozorovacímu úhlu až 180° a mírně
nakloněnému krytu získáte dokonalý přehled o dění v místnosti.

HEAT MAPY

– Správně rozmístěné zboží je impulsem k nákupu. Podle statistik umístění zboží do
často navštěvované zóny může zvýšit obrat prodeje na těchto položkách až o 87 %!
– Koncentrace zákazníků je přehledně vizualizována pomocí barevné škály nad
obrazovou vrstvou videa – analýza pohybu je tak velmi intuitivní a rychlá.
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POČÍTÁNÍ PRŮCHODŮ
ZVOLENÝMI MÍSTY

– Kamera umí poskytnout detailní informace o počtech osob, které projdou
konkrétními oblastmi.
– Pomáhá v lepší analýze návštěvnosti prodejny – v jakou denní dobu je návštěvnost
nejvyšší, jaký den v týdnu apod.
– Díky tomu lze lépe plánovat směny, optimalizovat otevírací dobu apod.
– Kromě vstupu lze využít např. propočítání vstupů na WC, do skladu atd.
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Směrová kamera MOBOTIX p26
Díky ručnímu natáčení a naklápění lze kameru nastavit přesně
na monitorovanou oblast. Kamera p26 je vybavená širokoúhlým
objektivem – když ji nainstalujete do rohu kanceláře, máte celou
místnost jako na dlani. A ve vysokém rozlišení.

JAKO CELEK LEVNÁ A SPOLEHLIVÁ
ARCHITEKTURA

– Kamera může pořizovat záznam obrazu přímo do své vnitřní paměti – není nutné
žádné další externí úložiště nebo NAS.
– Případně lze využít již stávající infrastrukturu.

HEAT MAPA

POČÍTÁNÍ PRŮCHODŮ

Každá kamera může zaznamenávat průběžný pohyb osob – výsledkem
je obraz, do něhož je barvou znázorněn pohyb za určité období. Barevně
teplejší místa tak označují tzv. hot spoty – častou frekvenci pohybu osob,
naopak místa se studenými barvami jsou tzv. utopená – zákazníci sem
vůbec nezavítají. Znalost těchto míst vám umožní rozmístit na hot spoty
nejprodávanější zboží „okamžitého rozhodnutí“, pro které se zákazníci typicky
rozhodnou potom, co jej uvidí, nebo optimalizovat dispozici prodejny.

Kamera dokáže zaznamenávat průchody vymezeným místem, např. vchodem
do prodejny. Máte tak k dispozici informace, kolik osob každou hodinu nebo
den prošlo a dokážete tak přizpůsobit například směny personálu. Mějte
na paměti, že zatímco markování na pokladně dokáže určit počty zákazníků,
kamera Mobotix dokáže určit počty návštěvníků – v řadě míst se mohou tyto
počty podstatně lišit a znalost počtu návštěvníků vám může pomoci v tom,
abyste je vhodnou nabídkou proměnili v platící zákazníky.

PŘIPRAVENOST NA ROZŠÍŘENÍ*
O NAPOJENÍ NA POKLADNÍ SYSTÉMY
Stropní kamery s „rybím okem“ (hemisférické), mají při správném umístění výborný výhled na pracoviště pokladny, takže je možné snadno zpětně
ověřit, zda byla předána a vrácena hotovost ve správné výši nebo zboží bylo správně namarkováno. V případě napojení na pokladní systém lze pak
snadno a rychle dohledat záznam dle částky, položky nebo způsobu platby.

Kdy tento systém nejvíce oceníte?
– Zákazník reklamuje/stěžuje si, že zaplatil bankovkou v hodnotě 1 000 Kč, ale bylo mu vráceno pouze na částku 500 Kč.
– Důkazní materiál, zda a jak zboží bylo markováno.
– Zrušení, neplatné příjmy, rozměňování bankovek – zkrátka případy, kdy je pokladna otevřena bez reálného prodeje.
– Ověření platby kartou.
– Kontrola, zda byla ověřena identita osoby pro prodej položek s věkovým omezením – tabák/alkohol.
* Není zahrnuto v ceně balíčku, liší se dle používaného POS

Hemisférická kamera MOBOTIX c26
S průměrem pouhých 12 centimetrů a hmotností 200
gramů je c26 nejmenší a nejlehčí hemisférickou kamerou.
Se záběrem 360°, instalací do stropního podhledu a
záznamem pohybu zákazníků pomocí heatmap je jedinečným
řešením do maloobchodních prodejen.

VZOROVÁ KALKULACE
Balíček řešení pro prodejny o ploše cca 40-80 m² zahrnuje:
2x kamera (interiérová c26, i26 nebo p26)
Obslužný software
Záznamové karty SD 128 GB
PoE switch
Instalační materiál (v rozsahu pro běžnou montáž do podhledů)

Měsíční splátka (36 měsíců)

995 Kč

Instalační práce (montáž do podhledů, nastavení heatmapy a počítání průchodu, rozvod Ethernet)

9 900 Kč

» Nejvíc se obávám konkurence a drobných krádeží, nic jiného mi tak neškodí. «
Majitel malé prodejny

Příklad prodejny

Drogerie, 70 m²

Roční tržby

2 000 000 Kč

Procento ztrát způsobených krádežemi
a odcizením zboží dle ČKBS
Vyčíslená ztráta z ročních tržeb

1,5 %
30 000 Kč/rok

ÚSPORY PŘIZPŮSOBENÍ
POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ
Počet brigádníků na prodejně
Hodinová mzda (včetně nákladů na daně a
pojištění)

150 Kč

Brigádníci dochází denně na počet hodin
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Měsíční náklady

39 600 Kč

Dle people countu lze snížit počet hodin
denně pro brigádníka na (nový počet hodin)
Měsíční úspora

Ztráta
za 3 roky

90 000 Kč
MOBOTIX c26

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.

Roční
úspora

MOBOTIX i26

Žarošická 13, 628 00 Brno
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www.konicaminolta.cz
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13 200 Kč

158 400 Kč
MOBOTIX p26
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ÚSPORY PŘI ZAMEZENÍ
KRÁDEŽÍ

