
Meça, observe e melhore

AZS Retail Counter Supervisor é a solução inteligente 
que combina as melhores tecnologias disponíveis, 
para ajudar a analisar de forma rápida o andamento 
do negócio. 

Permitirá compreender o comportamento dos seus 
clientes, otimizar a sua gestão e tomar as melhores 
decisões para aumentar o seu rendimento.



A aplicação do AZS Retail Counter Supervisor e os dispositivos de medição utilizados¹ proporcionam dados 
em tempo real sobre:

Transeuntes. Tráfego pedonal que passa por diante da loja.

Visitas. Entradas de potenciais clientes.

Permanência média. Tempo médio de permanência do cliente dentro da loja.

Taxa de atração. Percentagem de pessoas que passam diante da loja e entram no estabelecimento.

Taxa de conversão. Percentagem de visitas que se tornam clientes (compradores). 

Capacidade atual. Número de pessoas que existe na loja num determinado momento.

Capacidade média. Número médio de pessoas que visitaram a loja.

Capacidade pico. Número máximo de pessoas que entraram na loja num dia concreto.

Meça e controle a atividade diária

2

A medição do tráfego de pessoas e a utilização de indicadores chave de rendimento (KPI - Key 
Performance Indicators) permitirá analisar de forma rápida o andamento do negócio, controlar a 
atividade diária e tomar as melhores decisões.



Em combinação com os dados procedentes do terminal ponto de venda (TPV), a solução AZS Retail 
Counter Supervisor pode proporcionar informação completa sobre:

Compradores. Visitas que se tornam clientes.

Vendas. Valor das operações realizadas.

Unidades por transação. Número médio de artigos adquiridos em cada operação.

Preço médio. Preço médio das unidades adquiridas.

Recibo médio. Valor médio do recibo de compra.

Produtividade por m². Capacidade de gerar vendas em função do investimento no espaço.

Produtividade por empregado. Capacidade de gerar vendas em função do tempo dedicado (pessoas).

Margem bruta. Rentabilidade das vendas.

¹ Câmaras zenitais de profundidade 3D e câmaras oblíquas de imagem difusa.
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Com a aplicação de câmaras zenitais² estrategicamente situadas na sua loja e graças à análise de imagem 
do AZS Retail Counter Supervisor, poderá obter:

² Câmaras omnidirecionais hemisféricas

O grau de aceitação da colocação dos novos produtos e promoções no estabelecimento, a qualidade do 
serviço e atendimento do cliente.

Fluxos de atividade das visitas, que permitem identificar rapidamente os pontos atrativos (quentes), as 
zonas mortas (frias) e os engarrafamentos. 

Supervisão de vídeos de marketing  

Mapas de calor 

Observe e compreenda o seu cliente
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A possibilidade de ver em tempo real diferentes partes da loja e aplicar análise inteligente de vídeo permite 
avaliar a eficácia das campanhas e promoções, avaliar a eficácia dos empregados, o atendimento dos 
clientes, compreender o seu comportamento e detetar zonas frias e quentes do negócio.



A solução AZS Retail Counter Supervisor ajuda a compreender o comportamento dos seus clientes 
e empregados, permitindo aumentar a sua eficácia e rentabilidade, otimizar os seus recursos, 
melhorar o seu negócio e cumprir os seus objetivos.

Otimize e melhore o seu negócio

Obter um maior conhecimento de toda a experiência de compra.

Procurar os padrões que aumentam ou diminuem a afluência à loja.

Dimensionar adequadamente o pessoal disponível de acordo com a capacidade.

Melhorar a qualidade do serviço e atendimento dos clientes.

Realizar um seguimento da distribuição espacial dos novos produtos e promoções, para analisar o 
impacto da sua exposição. 

Motivar as equipas responsáveis pelo cumprimento desses objetivos e progredir constantemente.

Comunicar e informar sobre a consecução dos objetivos ao seu pessoal.
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Gostaria de otimizar e melhorar o seu negócio? AZS Retail Counter Supervisor proporciona-lhe as 
diretrizes e informação necessária para o conseguir:



Solução integral e inovadora

Painéis de controlo

Proporciona painéis de controlo simples, fáceis de utilizar e entendíveis pelos diferentes utilizadores 
da solução. O seu acesso é realizado via web no local ou na nuvem remotamente a partir de qualquer 
dispositivo (computador, smartphone, tablet, etc.) mediante acesso hierarquizado e em tempo real.

Dados estatísticos

Permite a consulta de dados estatísticos da atividade do negócio mediante parâmetros e indicadores chave. 
Pode-se aceder ao histórico de até dois anos com detalhe de ¼ h, ½ h, 1  h, dia, semana ou mês e 
correlação com temperatura e climatologia.

Comportamento do seu cliente

Ajuda a caracterizar o comportamento dos clientes. A colocação estratégica de sensores e câmaras na 
instalação permite avaliar a atividade dos consumidores e seu comportamento de compra. Deste modo, 
podem-se reconhecer as áreas mais populares e otimizar a loja e a sua disposição.
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AZS Retail Counter Supervisor é a solução integral e inovadora que combina as melhores tecnologias 
disponíveis e a experiência da azinsol nos projetos de I+D+i aplicados ao comércio retalhista, que o 
ajudarão a analisar de forma rápida o andamento do negócio e aumentar o seu rendimento.
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A to Z Innovative Solutions, S.L.
www.azinsol.com  ·  info@azinsol.com

Passeig de Gràcia, 54, 7º C  ·  08007 Barcelona

T +34 935 955 555  ·  F +34 934 873 900

O que não se mede e observa, não se controla e, portanto, não se melhora.

Tecnologias aplicadas

AZS Retail Counter Supervisor utiliza as melhores tecnologias disponíveis e aplica análise inteligente 
de vídeo, imagem e dados para obter uma solução fiável e eficiente que permita otimizar a gestão 
do negócio.

• Câmaras zenitais de profundidade 3D

Capazes de captar imagens em três dimensões. Duas câmaras juntas simulam a visão humana e mediante análise 
de vídeo inteligente traduzem estas imagens estereoscópicas numa contagem fiável do número e a direção das 
pessoas que atravessam uma certa passagem ou entrada. Inclusive as condições desfavoráveis de iluminação 
variável ou de projeção de sombras, não afetam a precisão da contagem.

• Câmaras oblíquas de imagem difusa

São utilizadas microcâmaras 2D situadas obliquamente na parte superior da montra da loja. Processam e 
analisam imagens difusas da passagem de pessoas de forma totalmente anónima e transmitem exclusivamente 
metadados de contagem. Estes dispositivos são os encarregados de detetar o tráfego pedonal que passa pelo 
exterior do comércio a distâncias de até 6 m.

• Câmaras omnidirecionais hemisféricas

Câmaras de alta resolução normalmente situadas no teto da loja, com capacidade para visualizar de forma panorâmica 
(360º) superfícies de até 200 m². O dispositivo e sua análise de imagem medem o fluxo de atividade e tráfego de 
pessoas desenhando mapas de calor para detetar zonas frias e quentes. Simultaneamente permite a supervisão de 
vídeos múltiplos em tempo real de zonas concretas da loja.
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