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AUTODEFESA INTELIGENTE 

Proteção de mãos livres em 
um instante com tecnologia 
de autodefesa inteligente.

DIGITALIZADO 
Recursos de aplicação, alertas e 
solução de problemas 
autoguiados agilizam a execução 
e minimizam o tempo de 
inatividade.

ADAPTÁVEL

Responde às necessidades em 
constante mudança das lojas, 
ao passar da alta segurança 
para uma experiência de alto 
nível em movimento.

invue.com LIVE

LIVE OnePOD
Segurança tão inteligente 

como seu smartphone 
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LIVE OnePOD oferece aos sócios a possibilidade de operar 
as exibições, programar a segurança e solucionar os 
problemas, na ponta de seus dedos.

Execução do Remerchandising

Cumprimento do planograma

Monitoramento e relatórios sobre 
comportamento do cliente

LIVE OnePOD junto com o software de LIVE Display de InVue oferece aos operadores do dia a dia 
e aos estrategistas empresariais controle em tempo real e insights acionáveis em toda a empresa.

Para Operações Diárias: Para Estratégias Empresariais:

Aplicativo móvel intuitivo para 
controlar cada exibição

Alertas em tempo real para iniciar 
ações

Solução de problemas e 
diagnóstico autoguiado
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CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

1 Aparência e percepção consistentes em  
   todas as exibições de smartphones e tablets 
2 Compatível com os suportes One55, One65 
     ou One60  
3 Nodo de alarme fornece áudio de segurança
    e alarmes luminosos

4 Arme, desarme, silencie alarmes e 
     gerencie configurações de segurança 
5 Faça diagnósticos, solucione os 
     problemas e ofereça serviço às exibições   
6 Programe quando as exibições de LIVE 
     OnePOD vão estar em modo de Alta          
     Segurança ou Alta Experiência

LIVE OnePOD
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LIVE OnePOD

O sensor envia um sinal para 
todas as exibições LIVE 

OnePOD

Há uma ruptura no 
cabo de segurança

Nota: Disponível só com o suporte de One65 Auto-Lock 

Todas as exibições passam a 
modo de bloqueio de alta 

segurança

Todas as exibições passam a 
modo de bloqueio de alta 

segurança

CENÁRIO 1: A SEGURANÇA É AMEAÇADA

CENÁRIO 2: A SEGURANÇA É QUEBRADA

LIVE ONEPOD INTRODUZ A AUTODEFESA INTELIGENTE E A TECNOLOGIA DE BLOQUEIO

Otimize os recursos da loja e minimize os riscos usando as tecnologias de bloqueio de LIVE 
OnePOD. Através da autodefesa inteligente ou com o “botão de pânico” de InVue, as exibições 
imediatamente são enviadas ao modo de bloqueio de alta segurança, quando a segurança é 
ameaçada.
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Os empregados da loja detectam 
um risco de segurança

Os empregados da loja detectam 
um risco de segurança




