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Descrição da Tecnologia

Acompanhamento de transações em 
pontos de venda e caixas eletrônicos

SecurOSTM POS

SecurOS™ POS é um módulo de software inteligente para a plataforma de gerenciamento de vídeo 
SecurOS que vincula o vídeo ao vivo aos dados da transação de um ponto de venda (POS) ou ATM. 
Permite a busca de transações específicas e revisão de arquivos de vídeo no momento exato da 
transação.
SecurOS™ POS e ATM fornece documentação de vídeo completa para identificar as transações 
selecionadas, número de itens, número do terminal, funcionários, clientes, detalhes de pagamento ou loja, 
na combinação que escolher. 

Aberto, Integrável e Escalável 
Com um conjunto de 
ferramentas integrado em 
pontos de venda varejista, 
reduza os riscos e se ajusta 
para gerar relatórios especiais.

Integrado com 
SecurOS VMS  
Funciona perfeitamente com 
SecurOS VMS. Possibilidade 
de integração com sistemas 
terceiros e outros módulos 
analíticos do SecurOS 

Flexibilidade de uso 
SecurOS™ pode pesquisar 
dados de transações 
individuais ou múltiplas, com 
diferentes critérios de 
pesquisa:
• Data e hora
• Número de funcionário
• Número do terminal
• Número de itens (SKU)
• Número de transações 
   do cliente
• Tipo de pagamento
• Devolução de mercadorias
• Transações canceladas

Acesso a recursos avançados 
Integra-se com outros 
sistemas de análise para 
fornecer uma solução 
completa para apoio no 
reconhecimento de suspeitos 
ou placas veiculares, por 
exemplo.

Compatível Com Securos 

Gerenciamento de eventos 
/ reações 
Detecte eventos com o 
gerenciamento de reaçoes que 
incluem notificação automática,
controle de acesso integrado, 
biometria e outros.



Aspen Corporate Park 1480 U.S. Highway North Suite 202
Woodbridge, NJ 07095
+1 (732) 855-1111

www. issivs.com     I     info@issivs.com
INTELLIGENT VIDEO. DEFINED.

Principais 
Caracteristicas 

Aplicações
• Administração e saída 
   de dinheiro
• Gestão de inventário
• Gestão de prateleiras
• Prevenção de perdas
• Agendamento de mão   
   de obra (horas e   
   atendimento)
• Gestão de escalas

 

 

 

 

 

 

Especificações

Plataforma de Suporte ISS

Sistema Operacional Windows 7, 10, Server 2012 R2, 
Server 2016 (32/64 bit)

Versão SecurOSTM VMS SecurOSTM Premium
SecurOSTM Enterprise

Requisitos de  transmissão de  vídeo

Formato de Saída de Vídeo H.265, H.264, MPEG4, MJPEG, MxPEG

Datos Técnicos Adicionales

Suporte de BD Externo Qualquer base de dados com 
acesso ao  serviço web ou 
uma conexão ODBC

Saída do Sistema Nome /  ID da câmera
Data e hora
Número / nome do funcionário
Valor de desconto
Cartão de desconto
Número do terminal
Números de item (SKU)
Valor da transação do cliente
Tipo de pagamento
Número do Recibo
Código de barras
Devoluções de mercadoria
Transações anuladas
Eventos
Comentários

Integrado com SecurOS™ VMS
O sistema funciona em conjunto com 
as principais funções do SecurOS 
assim como com outros analíticos 
SecurOS. O SecurOSTM POS pode 
iniciar ações de alerta no sistema com 
base em dados de transações 
exclusivos.

Gestão avançada de permissões   
Recursos completos de
monitoramento e gerenciamento local 
ou remoto. Transferência automática 
de arquivos para um servidor central. 
Permissões de acesso para 
monitoramento e recuperação de 
dados. Gestão de permissões em 
usuários individuais e / ou grupos.

Arquitetura do Sistema
Criação de  banco de dados com 
informações  como data e hora, 
informações de transação e vídeo 
associado.

Automação do Sistema
Os recursos avançados de 
gerenciamento de eventos e reações 
incluem programação, recursos de 
alarme e sistema de notificação 
automática (telefone, e-mail, SMS).

Pesquisa Personalizada
Pesquise uma variedade de critérios, 
incluindo: data e hora, número do 
funcionário, número do terminal, 
número do item, valor da transação do 
cliente, tipo de pagamento, cartão de 
crédito, devoluções de mercadorias, 
transações canceladas.

Suporte SDK
SDK disponível para a integração com 
sistemas de terceiros.


