
NOTA DE APLICAÇÃO

Os sistemas de EAS (Electronic Article Surveillance, Vigilância de Artigo Eletrônico) normalmen-

te são usados no combate à perda externa. O furto ainda é a causa principal de perda nos lucros 

para os varejistas do mundo todo, que constantemente procuram novas formas de minimizar o 

valor de mercadorias roubadas. Ao integrar o sistema de EAS com uma solução de vídeo em 

rede, os varejistas adquirem novos e eficientes meios de reduzir perdas externas. 

Um sistema de EAS típico aciona um alarme quando um 
item está sendo roubado de uma loja. Em alguns casos, 
o segurança ou a equipe da loja chega ao local do furto 
depois que o ladrão já foi embora. E se for capturado 
pelo vídeo com uma câmera de vigilância tradicional, as 
imagens nem sempre são boas o suficiente para se obter 
uma identificação positiva. É neste ponto que a solução 
de vídeo em rede da Axis faz a diferença.

Cobertura completa de incidentes
Quando integrado com vídeo em rede, o sistema de EAS 
não somente ativa um alarme, como também aciona 
uma gravação em vídeo do incidente. A gravação poderá 
ser configurada para incluir os momentos anterior e pos-
terior ao alarme, assegurando uma cobertura completa 
do incidente.

Alta qualidade de imagem
As câmeras de rede da Axis fornecem vídeo de alta qua-
lidade com um nível considerável de detalhes. O vídeo 
armazenado tem uma resolução de pelo menos 640 x 
480 pixels e vários modelos oferecem resolução de me-
gapixel para vídeo ao vivo e gravado. Outro recurso 
atraente é a varredura progressiva, que assegura ima-
gens nítidas de pessoas e objetos em movimento. Con-
seqüentemente, os varejistas se beneficiam da prova 
válida do que realmente ocorreu.

> Prova válida de eventos 
de EAS

> Imagens de alta 
qualidade

> Alarmes de vídeo em 
tempo real

> Análise de custo- 
benefício

> Redução no tempo e nos 
custos de investigação

Minimize furtos e roubos com o vídeo de alta 
qualidade para eventos de EAS.
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Câmeras de rede Axis
REDE IP

Monitoramento e gravação
interna de eventos de EASSistema de EAS

O sistema de vídeo em rede facilmente se integra
com o sistema de EAS para assegurar uma
cobertura de vídeo completa e de alta qualidade
de todos os eventos de EAS.

Acesso remoto a uma ou várias lojas

Alerta imediato 
O sistema também poderá ser definido para enviar um 
alerta em tempo real para a equipe de gerenciamento 
ou segurança, que terá acesso imediato ao vídeo do in-
cidente em seus computadores ou PDAs. Isso possibilita 
uma resposta rápida e adequada, aumentando as chan-
ces de se obter uma solução imediata. Os arquivos de 
vídeo são facilmente encaminhados para outras lojas ou 
para a polícia e podem ser uma ferramenta poderosa 
contra o crime organizado.

Pesquisa, análise e documentação fáceis
Quando o incidente for gravado, ele será identificado au-
tomaticamente como um evento de EAS e os dados arma-
zenados incluirão informações sobre data, hora e local. 

Isso permite que o pessoal de gerenciamento ou segu-
rança eficientemente:
> Localize e visualize incidentes específicos.
> Compare incidentes de EAS de uma ou várias lojas.
> Gere relatórios e estatísticas de alarme.
> Analise as necessidades de treinamento e segurança.
> Assegure que os funcionários sigam as políticas de 

eventos, varredura e desativação de EAS.

Redução no tempo e nos custos de
investigação
Com o vídeo em rede, não há mais a necessidade de gas-
tar horas pesquisando o vídeo correto. Benefícios adicio-
nais são fornecidos pela alta qualidade da imagem, que 
facilita a identificação positiva. E o vídeo poderá ser ra-
pidamente copiado e distribuído sem redução na quali-
dade. Tudo o que foi mencionado acima possibilita uma 
economia de tempo significativa na investigação e no 
fornecimento de prova de incidentes de furtos.

Ao integrar o vídeo de rede com o sistema de EAS, o vídeo de alta 
qualidade estará somente a um clique de distância. Cortesia de imagem 
da Checkpoint Systems.

Por que rede em vídeo?
> Maior qualidade de imagem
> Acessibilidade remota 
> Integração fácil, preparada 

para futuras mudanças 
> Redimensionamento e 

flexibilidade 
> Alto custo-benefício 
> Inteligência distribuída 
> Tecnologia comprovada 

Por que a Axis?
> Número um no mundo em 

vídeo de rede, a empresa 
especialista líder mundial 

> Instalações comprovadas em 
todos os continentes 

> A maior gama de produtos 
do setor 

> A maior base instalada de 
produtos de vídeo em rede 

> Mais de vinte anos de 
excelência em redes 

O melhor em vídeo em rede!


