
Perakende

Perakendeciler için Bütünleşik  
İş Zekası ile Video Güvenliği
Yerleşik görüntü ve  veri analizini içeren bütünleşik Satış Noktası (POS) hem 

güvenlik hem de değer katan bir iş zekası sağlar.
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POS (Point of Sale) ile Entegre Perakende

Zorluklar
Tam bakış açısı, Engelleme ve Güvenlik

Perakende operasyonlarla ilgili yapılan son araştırmalara göre, 

yıllık envanter farklılığı olarak adlandırılan ve hırsızlık, 

dolandırıcılık ve müşterilerin, çalışanların ve tedarikçilerin 

manipüle edilmesinden kaynaklanan üsülsüzlükler sadece Alma-

nya'da dört milyar Euro'yu bulmaktadır. Önleme ve güvenlik 

tedbirlerine bir milyar Euro'nun üzerinde yatırım yapılması ile 

birlikte, perakende sektöründe akıllı video güvenliği kullanımı 

gittikçe önem kazanmaktadır. Bununla birlikte, modern IP video 

çözümleri sadece hırsızlığı önleme veya video kanıt sunmaktan 

çok daha fazlasını sağlayabilir. Tipik güvenlik sunmanın yanı sıra, 

MOBOTIX'in akıllı IP video çözümleri perakende sektörü için tama-

men yeni perspektifler açacak.

Akıllı IP Video Çözümleri
Satışların Güvence Altına Alınması ve Maliyetlerin Minimize Edilmesi

Üstün MOBOTIX özelliklerini destekleyen yeni ve iddialı iç mekan 

modelleri perakendeciler için idealdir. Kapalı mekanlarda mesa-

felerin kısa olması nedeniyle, MOBOTIX hemisferik teknolojisi 

herhangi bir kör nokta bırakmadan 360° ve 180° panoramik 

görüntü sağlama konusunda idealdir. Akıllı görüntü düzeltmesi 

kamera içinde yapılır ve böylece bant genişliğinde trafiğe sebe-

biyet vermeden en iyi görüntü kalitesinin yakalanması sağlanır.

C25 kolay ve hızlı bir şekilde monte 

edilebilen, en küçük ve en akıllı hemis-

ferik MOBOTIX kameradır. P25, 103° 

lens ile herhangi bir kör nokta olmadan 

bir odanın tamamını yüksek çözünür-

lükte görüş açısına alabilen bir tavan 

kamerasıdır. Hemisferik bir versiyonu 

da mevcuttur. Tüm iç mekan modelleri 

tüm mekanlara uyum sağlayan sıva 

üstü montaj aparatları ile desteklenmektedir.

Kamera için Opsiyonel Video Analizi 
C25, nesnelerin ya da kişilerin sayımını ve hareketlerin ısı hari-

tasın sunumunu sağlar ve bu nedenle perakende, sergi ya da 

kamu binalarında kullanım için idealdir. Buna ek olarak, bekleme 

süresi, zıt yönde gitme, dönüşler, normalden hızlı yürüme veya 

koşma ve sınırlanmış alanlara girme  gibi  insan hareketleri alarm-

c25

p25

Isı haritalı MOBOTIX 
c25  hemisferik iç 
mekan kamerasının 
orijinal görüntüsü

Kaynak:   1 EHI Perakende Enstitüsü

MOBOTIX p25 iç mekan kamerasının oriji-
nal görüntüsü

MOBOTIX i25 iç mekan kamerasının orijinal  
180° panorama görüntüsü
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ları tetikleyebilir. MxAnalytics, ek bir yazılım veya altyapı gerek-

tirmez.

Satışların optimizasyonu
Mükemmel görünüm, ısı haritaları ve nakit işlemlerinden  edin-

diğiniz ilave veriler sayesinde, işgücü dağıtımı, mağazanın iç 

mekan tasarımının iyileştirilmesi  ve her perakende ortamında 

reklamların ve tekliflerin uygun yerleştirilmesi mümkündür. Akıllı 

kamera sisteminden elde edilen iş verileri nihayetinde maliyetleri 

en aza indirecek ve satışları artıracaktır.

Perspektif: MxPOS ile  
Video Tabanlı Envanter Analizi 
Gelecekte MOBOTIX ManagementCenter (MxMC), POS sistemi 

tarafından oluşturulan işlem verileri için arama ve sıralama işle-

vleri sunar. Nakit işlemleri, parça, fiyat veya personele göre ana-

liz edilebilir. MxMC, ilgili işlem analizi ve anahtar sözcük ara-

masının görüntü ve videolarını sunacak.

Koridor U-dönüşü

Kalış süresi Hız

Zıt yön
Yasak Bölge

Dönüş
MxAnalytics

Davranış analizi 
aktif MOBOTIX c25  
hemisferik  
iç mekan kame-
rasının orijinal 
görüntüsü

Ekonomik Video Güvenlik Çözümü

RS232 MX-232-IO-Box
Araştırma ve Analiz
Envanter, satışlar,  
müşteri sıklığı, çalışanlar, 
promosyonlar, mağaza 
zemin tasarımıReklam

Kasa

Giriş
Satışlar

Entegre olay veri 
tabanı

MxMCMxAnalytics: 
Isı haritası, nesne  
sayımı ve davranışı

Modern Video Sistemi ve Lüks Mücevherler Koruması

Güven - görünüş ile birlikte - hem müstesna saatler hem de mücevher 

dünyasında önemli bir rol oynamaktadır. Almanya Schwandorf'daki Meiller 

Mücevherat için de durum böyledir.

Meiller Mücevherat`ın sahibi olan Roland Meiller, "Görüntü sistemlerinin 

çözünürlüğü çok iyi ve detayları arka plan ışık durumlarında dahi kolayca 

anlaşılabilir halde" demekte. „Başka bir kriter kameraların tasarımı oldu. 

Tasarımlar çok akıllıca, tavandaki kameraları güçlükle farkedilebilir".

MxMC'de kasa tahsilatı ile POS Entegrasyonu
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Perakendeci bilgisi 

Almanya Yapımı Kanıtlanmış Kalite  

EN_04/17 

MOBOTIX AG

Kaiserstrasse 

D-67722 Langmeil

Tel: +49 6302 9816-103

Fax: +49 6302 9816-190

sales@mobotix.com
www.mobotix.com
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MOBOTIX, 2000 yılından beri Almanya'da IP video sistemleri,  

video yönetimi ve analiz yazılımları geliştirmekte ve üretmekte-

dir.

MOBOTIX, yüksek güvenilirlik seviyesi ile ön plana çıkıyor. Tüm 

dış mekan kameraları -30°C ila + 60°C (-22°F ve + 140°F) arasınd-

aki sıcaklıklarda stres testine tabi tutulur. Ek aksam, ısıtma ya 

da soğutma gerektirmez, hareketli parçalar (örneğin otomatik 

iris) bulundurmaz ve neredeyse hiç bakıma ihtiyaçları yoktur.

MOBOTIX, mikrofon ve hoperlör dahil VOIP desteğinden, güvenli 

ve ekonomik depolama yönetimi için MicroSD kart kullanımına, 

hatalı alarm olmadan hareket algılama ve video analiz araçlarına 

ve profesyonel video yönetim yazılımına kadar eksiksiz bir paket 

sunar.

Merkezi olmayan mimari, merkezi bir bilgisayarın gerekli 

olmadığı ve ağ yükünün az olduğu anlamına gelir. MOBOTIX akıllı 

kameralar görüntü verilerini kendileri işler ve depolarlar, olayları 

tetiklerler ve uzaktan erişim durumunda mevcut bant genişliğine 

bağlı olarak kare hızını ve çözünürlüğünü yönetirler.

6MP Moonlight sensörleri ve tamamlayıcı termal görüntüleme 

teknolojisi, en zorlu ışık koşullarında ve uzun mesafelerde bile 

hareket eden nesnelerin güvenilir şekilde tespit edilmesini sağlar. 

Sonuç olarak, geniş alanların sadece birkaç kamerayla görüş 

kapsamına alınması mümkündür. Daha az güç kablosu, daha az 

BT altyapısı ve daha az ilave ışık kaynağı gereklidir. MOBOTIX 

kameralar standart PoE kullanılarak güç çeker ve 4-5 watt'dan 

fazlasına ihtiyaç duymaz.

MOBOTIX'in akıllı IP video sistemi toplam maliyetleri düşürme-

nizi sağlar. Yatırım kısa bir süre sonra kendisini kurtarır ve ücretsiz 

yazılım ve güncellemeler, gelecekte yeni maliyetlere neden olmaz.

Dış mekan Çift Lens
M15 

AllroundDual
S15 

FlexMount
D15

DualDome

Zor
koşullara

dayanıklılık

Esnek
çift kamera

Modüler çift 
kamera

Dış mekan Tek Lens
M25 

Allround
S15M 

FlexMount
Q25

Hemisferik
D25 

Dome
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koşullara

dayanıklılık

Akıllı,  
video analizi

Akıllı,  
video analizi

Modüler  
Sabit kubbe 

(dome) 

İç mekan
i25 

Panorama
c25

Hemisferik
p25 

Allround
v25 

MiniDome

180°
Hemisferik

Akıllı,  
video analizi

Modüler tavan
kamera

Vandalizm
kamera

Kapı Modülleri MxDisplay+

Kamera BellRFID Mini klavye Uzak İstasyon

Kapı Setleri

Çift Çerçeve Üçlü Çerçeve

Termal
M15 

Termal
S15

DualThermal

Thermal
çift

Termal
çift
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