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Inteligentní řešení pro retail

Vytvoření konkurenční výhody za pomoci intelicentních dat
Společnosti Hanwha Techwin Europe a Facit Data Systems vyvinuly řešení pro kolekci dat, které maloobchodníkům – od malých 
samoobsluh po supermarkety – pomáhají zvyšovat prodej, zlepšovat produktivitu a zvyšovat spokojenost zákazníků.

Konkurenční výhoda
V době, kdy konkurence v maloobchodním sektoru nikdy nebyla nemilosrdnější, jsou vědomosti o chování zákazníků v obchodě 
zásadní pro zhodnocení každé prodejní příležitosti.

Kamery WiseNet s počítáním osob a teplotními mapami, které poskytují spolehlivé a přesné informace v reálném čase o chování 
zákazníků v obchodě, těží z nejnovějších monitorovacích technologií, z nichž většina je unikátní pro Hanwha Techwin. Kamery jsou 
dodávány s předinstalovanými analytickými aplikacemi Facit, čímž je zajištěna minimalizace doby instalace a konfigurace, tak aby 
byli hned po vybalení  připraveny k provozu.

Heatmapping (Vytváření teplotních map)
Kamery Wisenet PNF-9010R/FHM s teplotními mapami zachycují data, 
která upozorňují na frekventovaná místa v obchodě pro indikaci 
nákupních zvyklostí zákazníků, včetně doby setrvání. 12megapixelová 
360stupňová kamera s rybím okem pořizuje vynikající záznamy a je 
vybavena integrovaným narovnáváním deformovaného obrazu. Nabízí 
řadu různých režimů sledování, včetně jednoduchého a dvojitého 
panorámatu a zobrazení quad.

Hlavní parametry

• Rozlišení max. 12 Mpx (4000 × 3000)

• Kodek H.265, H.264, MJPEG

• Různé režimy zobrazení (záběr 360° 
(fisheye), jednoduché panoráma,  
dvojité panoráma, zobrazení Quad atd.)

• Integrované narovnání pokřiveného obrazu, 
digitální PTZ (16x) / obousměrný přenos 
zvuku

• True WDR (120 dB), WiseStream

• Počítání osob, teplotní mapy, detekce 
rozostření

• Konektor M12 (PNF-9010RVM)

• IK10, IP66 (PNF-9010RV/9010RVM)

• Slot pro kartu microSD/SDHC/SDXC (max. 
128 GB), PoE

PNF-9010R/FHM
Kamera 4K typu rybí oko
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Počítání osob
Kamera Wisenet XND-6080/FPC s obousměrným počítáním osob 
nabízí maloobchodníkům příležitost k měření výtíženosti obchodu 
podle rozdílu mezi pohybem zákazníků a aktuálními prodeji, stejně 
jako umožňují identifikovat nejrušnější dny, časy a období, a 
napomáhají při zvládání špiček a hromadění zákazníků u pokladen.

2megapixelová XND-6080/FPC je součástí série kamer Wisenet X, která obsahuje nejlepší široký dynamický rozsah 
(WDR) na světě a nejlepší motorizovaný varifokální objektiv pro snížené světelné podmínky na světě.

Výkonná proprietární čipová sada umožňuje kamerám řady Wisenet X vyhovět požadavkům všech maloobchodních 
prostředí bez ohledu na světelné podmínky, od záblesků jasného slunečního světla po téměř naprostou tmu, bez 
nutnosti infračerveného přísvitu nebo doplňkového osvětlení.

Skutečné záběry z kamery Wisenet série XKlasická kamera

XND-6080/FPC
2megapixelová síťová dome kamera

Hlavní parametry

• Max. 2megapixelové (1920 × 1080) rozlišení

• Motorizovaný varifokální objektiv s ohniskem 2,8 až 12 mm 
(4,3x)

• Max. 60 fps při všech rozlišeních (H.265/H.264)

• Podpora kodeků H.265, H.264, MJPEG, multistreaming

• Den / noc (infračervený filtr), WDR (150 dB), funkce Defog

• Otálení, detekce směru, detekce mlhy, detekce zvuku, 
digitální automatické sledování, klasifikace zvuku, 
neoprávněná manipulace

• Detekce pohybu, předávání

• Slot pro paměťovou kartu SD/SDHC/SDXC (max. 512 GB)

• Podpora Hallway View, WiseStream II, IK08

• Podpora LDC (Korekce aberací)

• PoE / 12 V DC, podpora obousměrného přenosu zvuku
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Multitasking pro maximální návratnost investic
V závislosti na zorném poli mohou snímky vynikající kvality, nasnímané kamerami Wisenet s tepelnými mapami a 
počítáním osob, používat také bezpečnostní pracovníci pro detekci jakýchkoli podezřelých aktivit, stejně jako mohou 
poskytovat cenné obchodní informace pro marketing, merchandising, lidské zdroje aobchodní oddělení. XND-6080/
FPC má dokonce i funkci audioanalýzy, která rozpoznává různé typy zvuků, jako jsou výstřely, výbuchy, křik a rozbité 
sklo.

Integrované řešení
Kamery Wisenet s počítáním osob a teplotními mapami jsou plně podporovány komplexní škálou videorekordérů 
Hanwha Techwin. Jsou také integrovány do softwaru Wisenet SSM a Facit analytickým softwarem, a umožňují generování 
analyticky přizpůsobených hlášení v reálném čase.  Řešení Facit jsou navržena tak aby se dali přizpůsobitvšem 
maloobchodními video – monitorovacím systémům jakékoli velikostí.

Wisenet SSM
Wisenet SSM je výkonným softwarem společnosti Hanwha Techwin pro správu videa, který umožňuje monitorování 
v reálném čase, nahrávání, přehrávání a sledování videa na základě vzniku události. Podporuje také integraci se systémy 
třetích stran, jako jsou alarmy proti vniknutí, detekce požáru, řízení přístupu a specializovaná analytická řešení tak, aby 
nabízel plně integrovaný bezpečnostní systém.

Informační software s živým zpravodajstvím
Software FACIT pro maloobchodní analýzu kombinuje více výkonnostních faktorůk tomu, aby prodejci získali jasné 
indikace, kam své prodejní úsilí soustředit. Maloobchodníci mohou sledovat, zachycovat a sledovat více obchodní 
faktorů a identifikovat, které prioritizovat, jako například:

• Rozdělení návštěvníků

• Doba setrvání zákazníka

• Vzorec zákazníka

• Pohyb zákazníků

• Čekací doba ve frontě

Calculus
Calculus je serverový software Facit určený pro větší maloobchodní prodejny a je dostupný ve dvou variantách – 
Calculus Pro a Calculus Enterprise. V závislosti na velikosti prodejny může být k serveru Calculus prostřednictvím 
počítače i7 PC s jedním jádrem připojeno až 16 kamer.  Instalací dalších počítačů je možno přidávat násobky až 16 
kamer, čímž získáváte téměř neomezené možnosti, které koncovému uživateli umožní přizpůsobit systém tak, aby plnil 
jeho přesné požadavky. Facit Calculus podporuje obousměrné počítání lidí a tepelné mapování v reálném čase a funkce 
prohlížení časových smyček, a nabízí hlášení jak na místě vzniku, tak do lokací na celém světě.

Calculus Enterprise maloobchodníkům nabízí také nové měření výkonu ve formě ‚promarněné příležitosti‘. Obchodníci 
mohou vyhodnocovat promarněné obchodní příležitosti na základě lidí, kteří do obchodu vstoupili, ale nekoupili žádný 
produkt a nezměnili se tak v nakupujícího zákazníka.
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Argus
Argus společnosti FACIT sdílí všechny 
pokročilé funkce Calculu, byl však navržen 
speciálně pro menší aplikace.  
Systém je možno naprogramovat tak, aby 
poskytoval hlášení na místě i mimo podnik.

Argus je v současné době k dispozici ve čtyřech 
variantách:
• Jedno- a dvoukanálové zobrazení, obousměrné počítání osob

• Jedno- a dvoukanálová tepelná mapa v reálném čase / v časové 
smyčce 

• Kombinované jednokanálové obousměrné počítání osob 

• Jednokanálová tepelná mapa v reálném čase / v časové smyčce

Cloudové úložiště je dostupné pro reportování v Argus, Calculus Pro a Calculus Enterprise. 

Funkce nahlašování

Sada funkcí PNF-9010R/FHM  
a XND-6080/FPC Argus Calculus Pro Calculus Enter-

prise

Počítání osob

Hodinové hlášení

Týdenní hlášení

Vlastnosti

Vzorec zákazníka

Rozdělení návštěvníků

Vytíženost

Doba setrvání zákazníka

Integrace POS

Promarněné příležitosti

Správce fronty

Doba čekání

období špiček

Upozornění na otevřenou pokladnu

Upozornění na zavření pokladny

Vytíženost podniku

Teplotní mapa

Odhad doby setrvání zákazníka

Identifikace míst s vysokou návštěvností

Vytížení v regionálním čase

Odhad zákazníka

Ukázka tepelné mapy
• Identifikace míst s vysokou 

návštěvností

• Rozdělení návštěvníků

Ukázka počítání osob
• Vlastnosti

• Odhad doby setrvání zákazníka

• Vzorec zákazníka

Ukázka řízení fronty
• Doba čekání

• Vytíženost podniku

• upozornění v reálném čase
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VZHLED A SPECIFIKACE MOHOU BÝT ZMĚNĚNY BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ
Bez formálního souhlasu společnosti Hanwha TechwinCo., Ltd. nesmí být tento dokument za žádných okolností reprodukován,  
distribuován nebo měněn, částečně nebo zcela.

O B S E R V E  I  A N A LY S E  I  A C T 

Možnosti licencování softwaru na serverové bázi 

Možnosti licencování Argus včetně Aplikace základní 
licence

CalculusPro Roční licenční popla-
tek a Základní licence

Calculus Enterprise Roční licenční 
poplatek a Základní licence

Kód produktu FRA-BL FRA-CPAL a FRA-BL FRA-CEAL a FRA-BL


