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TV Manager
Um sistema para 

controlar todas suas TV

PRECISO

Detecta automaticamente 
cada marca e modelo das TV 
às quais o sensor está fixado 
para cumprimento de 
planogramas e relatórios. 

EFICIENTE

A detecção de perda de energia 
com poupança energética envia 
notificações em tempo real, e 
reinicia automaticamente as 
exibições quando a energia 
retorna.

RÁPIDO

Otimize as operações 
automatizando o funcionamento 
das exibições de suas televisões 
–individualmente ou em conjunto- 
através de uma função única.

LIVE



12

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

1 A tela de início fornece um estado rápido de 
     todos os sensores de TV conectados
2   Gestão instantânea da função on/off das TV, 
     individualmente ou todas de uma vez
3   Automatiza os horários de exibição     
     através da função de pré-programação
4   Resposta em tempo real sobre a marca 
     e modelo de cada posição na exibição
5  Vista detalhada do painel fornece dados   
     medidos sobre cada TV individual, incluindo   
     estado energético e da bateria, número de 
     modelo, nome e posição.
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DESCRIÇÃO GERAL

TV Manager é um sistema único que automatiza a gestão de todas as exibições em suas lojas, 
fornece alertas da situação em tempo real e relatórios sobre cumprimento de planogramas, 
resultando em maior eficiência operacional em todos os níveis.

› Entregar notificações em tempo real do estado 
de exibição

› Gerenciar instantaneamente exibições nas lojas
› Receber relatórios sobre o cumprimento dos 

planogramas

TV MANAGER USA O APLICATIVO 

MÓVEL LIVE PARA:

TV Manager 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.
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