Compreender as necessidades de segurança de pequenas lojas
Advantage Line da Bosch - Soluções completas para pequeno retalho.

A Bosch tem um conhecimento profundo das aplicações de videovigilância e experiência em satisfazer as necessidades dos grandes e pequenos clientes e instaladores. Com base na
sua herança de fabrico de tecnologia de alta qualidade, os produtos da Advantage Line da Bosch são ideais para pequenas instalações quando se procura soluções de segurança
profissionais e acessíveis.

As pequenas lojas são o exemplo típico de uma instalação que pode beneficiar significativamente com as soluções da Advantage Line. Os donos das lojas podem assim, com um
orçamento limitado, ter um sistema de alta qualidade ao preço correcto. Disponíveis directamente nos distribuidores, que oferecem a escolha preço/qualidade que os instaladores
sempre quiseram para estes tipos de instalação..

Criar um verdadeiro sistema de segurança para uma loja
Caso pretenda instalar um sistema analógico ou IP, a Advantage Line oferece todos os elementos necessários para criar um sistema de segurança para o pequeno retalho. Para uma
pequena loja, a solução pode começar com duas câmaras minidomes IP ou analógicas para ter um panorama geral. Estas opções discretas aumentam a segurança e permitem que os
empregados se concentrem nas vendas em vez de controlarem a loja. A instalação de um monitor na entrada anuncia a presença de CCTV nas instalações, maximizando o factor de
"dissuasão" no local.

Uma câmara minidome IP ou analógica sobre a caixa registadora pode vigiar os empregados, enquanto outra junto da entrada do armazém protege contra os acessos não autorizados.
Se a loja tem uma área exterior ou um parque de estacionamento, uma ou duas câmaras bullet com infravermelhos da série 200 podem ajudar a identificar os potenciais criminosos.
Globalmente, devido à sua elevada qualidade de imagem, são necessárias poucas câmaras.

Pode ser utilizado o gravador digital da Série 600 que mostra reprodução e visualização de imagens até 16 câmaras analógicas. A Série 600 permite que múltiplas câmaras possam ser
monitorizadas a partir de um único local, o que é útil para lojistas com várias saídas. Pode também transmitir vídeo em tempo real pela internet, com visualização até mesmo num
Smartphone / Iphone.
Em alternativa, se o sistema utilizar câmaras IP, a gravação de vídeo pode ser guardada tirando partido da sua capacidade de cartão SD interno, permitindo o armazenamento interno
ou central em NAS. As imagens são visualizadas num PC com o software Bosch Vídeo Cliente gratuito até às 16 câmaras.

Rápida e fácil instalação e operação
Os produtos são concebidos para uma fácil e rápida integração, configuração e operação, com menus intuitivos que economizam tempo e custos. Para além disso, devido à sua alta
fiabilidade minimiza-se os custos com a manutenção.

Os produtos de CCTV analógicos e IP da Advantage Line têm a alta qualidade e fiabilidade da Bosch tal como uma superior qualidade de imagem. Fazendo parte de um sistema
completo, as soluções para aumentar a segurança com empregados e clientes, bem como as suas imagens de alta qualidade, alargam a sua utilização para outras áreas, tais como
estudos demográficos ou avaliação dos hábitos de compras dos clientes nas lojas.

