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soluções de segurança e gerenciamento para exposição e 
experimentação de produtos no varejo. Desenvolvemos 
projetos sob medida para o PDV de smartphones, tablets e 

cada ambiente. Atualmente, são mais de 35.000 pontos 
instalados em todo o território brasileiro, que oferecem a 
melhor segurança ao varejista e excelentes resultados nas 

compra para os consumidores e uma prevenção eficaz para 
os varejistas.
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So ware avançado par vos, mar rança.

Sobre o SmartCircle
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maximizar o potencial de exposição de smartphones e tablets.

em países da América do Norte e Central, Peru, Chile e Espanha.
Além de possibilitar medidas de segurança avançadas para reduzir furtos, 

experiência do cliente e coletar informações valiosas sobre como eles 
interagem com os produtos e respondem a eles.
Com essa solução é possível monitorar e interferir, sempre que necessário, 

setor mobile.



Seu PDV já passou por situações indesejadas?

despertam interesse do cliente
e resultam na queda das vendas

precificados incorretamente

com problemas na bateria acesso livre e indevido do
consumidor nas redes sociais
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Com o SmartCircle você elimina os problemas do seu PDV
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Controle Interno

Gerencia a segurança da loja, monitora 
a carga de smartphones e tablets, 
verifica o status de alarmes e assegura 
planogramas perfeitos e campanhas de 
exibição de mídia impecáveis.

Controle na Matriz

Oferece acesso ilimitado pela web para 
analisar os planogramas da loja, status 
de cargas, alarmes recentes, registros 
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Sinalização Digital

Oferece um controle simples de mídia 
digital e gerenciamento de conteúdo, 
assegurando que campanhas de 

sejam facilmente adicionadas, ao 

Quando. 

Wireless

Fácil de usar e gerenciar. A solução de 

sem fio pode ser configurada em 
menos de 10 minutos.



Execução perfeita em todos os 
sistemas operacionais: Android, iOS e 
Windows, fornecendo um 
gerenciamento completo de 

e controle de mídia.

Baixo custo mensal

Acesse a rede SmartCircle por uma 
assinatura mensal baixa.
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A importância do ROI para o desenvolvimento da Sua Empresa

11

em qualquer outra área, deve ser feito 
de maneira inteligente.

É preciso medi-lo e monitorá-lo 

verificar se o dinheiro de sua empresa 
está sendo empregado corretamente.
Quanto mais eficiente for o projeto, 
maior será o ROI, pois o custo será 
menor e o retorno, maior. Portanto, 
essa ferramenta é uma forma confiável 
de medir o desempenho do projeto em 
todo seu processo.

O SmartCircle oferece métricas que permitem



Operações
Economize tempo e dinheiro na abertura e manutenção
da loja durante o dia.

- Economia de 20 minutos por dia do tempo de trabalho do 
funcionário

- Configure o caminho de acesso nos aparelhos e bloqueie 
os acessos indevidos

- 
por impulso (não ficam em tela preta)

- 
cliente
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Segurança das Lojas

prevenção e o tempo perdido em deslocamentos entre lojas.

- Alarme nos Displays em caso de furto

- 
alcance da rede wi-fi da loja  

- 

- Alarmes extras (sinaliza a ausência de carga e queda de 
sinal wi-fi)
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Mensagem Digital
Diminua seus custos fixos com impressão e execução e ganhe receitas 

- 

- Programação de campanhas 

- 

- Anúncio de publicidade de fornecedores

- Promove o auto-atendimento do consumidor
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Métricas de Cliente

- 
modelo

- 
promova ações e ajustes necessários para alcançar 
resultados 

- Acompanhe o cumprimento do planograma loja-a-loja
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Escritório Central
Monitore suas lojas remotamente, em tempo real, através de uma 
plataforma unificada de acesso.

- Planograma

- Exibição de operação

- Relatório de alarmes

- Controle de mídia

- 

- Atualização de configurações
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Clientes atendidos

17

Implantados Empresas que já testaram



Av. das Nações Unidas, 18.801 conj. 920                                          
Nova América Office Park- 04795-100 - São Paulo – SP

www.greenretai lsolu com.br

Visite nosso SHOWROOM e conheça o SmartCircle na íntegra.


