S3100V
Movimento livre e seguro

EXPERIÊNCIA INTERATIVA

VENDAS MELHORADAS

ANÁLISES E RELATÓRIOS

Apresentação limpa e
vertical destaca o produto
destacado e incentiva a
interação do cliente.

O sensor sem fio permite que os
empregados se movimentem
livremente na loja e vendam
produtos complementares.

Gerencie o cumprimento do
planograma e compreenda
como é que os compradores
interagem com o dispositivo.
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S3100V

DESCRIÇÃO GERAL

Uma exibição visualmente envolvente que convida os clientes a experimentar os produtos em sua
forma mais genuína –sem fios ou cordas. Os varejistas podem escolher a configuração de privacidade
desejada, enquanto as análises avançadas fornecem insights sobre o envolvimento do cliente e o
cumprimento dos planogramas.
CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

1 Aparência e toque consistentes em todas as
exibições de tablets e smartphones
2 O sensor do alarme não pode ser bloqueado ou
interrompido
3 O design modernizado do sensor oferece
estabilidade ao dispositivo

4 Escolha uma zona de alarme ou zona
segura e determine quais serão os parâmetros
de segurança
5 O alarme do sensor vai emitir um som
quando o dispositivo se aproximar de um limite
6 O nó de alarme opcional pisca em vermelho e
forneces um alarme mais barulhento para
aumentar a segurança da exibição.
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S3100V 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 território.

LIVE

S3100V USA O APLICATIVO MÓVEL
DA INVUE LIVE PARA:

›
›
›

LIVE

Gestão de cumprimento de planograma
IInformações sobre interação com o cliente em
tempo real
Desligamento do alarme de segurança
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