OSA SENSOR
Instantâneo e Preciso

VISIBILIDADE CONTÍNUA

INSTANT SET UP

SCALABLE

Monitora com precisão a
disponibilidade do
produto, para que você
nunca perca uma venda.

Adicione rapidamente às
prateleiras existentes ou
aos móveis pendurados
em questão de segundos.

O sensor de posição única
reutilizável permite medir o
que é necessário com um
investimento mínimo.

LIVE

invue.com
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MANTENHA SUAS PRATELEIRAS SEMPRE ABASTECIDAS E SEUS CLIENTES FELIZES
Uma configuração rápida e visibilidade continua oferece aos varejistas um monitoramento preciso na
disponibilidade de seus SKU mais importantes e fornece alertas quando as prateleiras e estantes estão
vazios, para que você nunca perca uma venda.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

1 Instala-se em segundos
2 Monitoramento contínuo da disponibilidade
do produto
3 Componentes intercambiáveis se integram
facilmente ao mobiliário existente
3a Encaixa-se facilmente nos hastes do gancho
para pendurar

3b Pode ser rapidamente fixado ao painel das
paredes traseiras
3c Pode ser discretamente colocado na parte
detrás das prateleiras
4 Cada sensor pode ser escaneado de novo e
reutilizado para rastrejar novos produtos

4

1

2

3a

3b

3c

O Sensor OSA faz parte da InVue LIVE—uma plataforma conectada de produtos que
ajuda os varejistas a rastrear, monitorar e gerenciar as operações da loja em tempo real.
Com um conjunto de soluções de hardware e software nas áreas de Merchandising,
Controle de Acesso, Segurança e Operações, InVue LIVE é a única fonte para que os
varejistas possam ganhar visibilidade na loja, em todo o seu territorio.

LIVE

ASSOCIADOS DE VENDAS UTILIZAM
O APLICATIVO MÓVEL PARA:

›
›

Identificação clara e rápida dos produtos em estoque
Alertas em tempo real para produtos a serem reabastecidos

ADMINISTRADORES USAM A
PLATAFORMA WEB PARA :

›
›

LIVE

Ter dados de nível empresarial que forneçam insights
acionáveis em tempo real
Relatório de tendências para melhorar os planogramas, o
planejamento de recursos e a gestão de inventário

invue.com
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