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INOVATÍVNE
A EFEKTÍVNE RIEŠENIA PRE
,,INTELIGENTNÝ OBCHOD“

Väčšina vlastníkov obchodných reťazcov čelí problémom s predajom
a ponukou služieb v dôsledku rastúcej konkurencie a požiadaviek
zákazníkov. Otázky týkajúce sa toho, kde a ako tovar vhodne umiestniť,
aby bol pre zákazníka príťažlivejší a snaha zlepšiť svoje služby (napr. aké
tovary pridať do ponuky), prípadne ako odstrániť krádeže tovaru patria
k problémom, s ktorými sa každodenne zaoberajú majitelia obchodných
reťazcov. Medzi kľúčové ukazovatele úspor nákladov patria informácie
o celkovej ziskovosti, nákladová efektívnosť, jednoduchá inventarizácia,
inteligentný cielený marketing, lepší zákaznícky servis, eliminácia krádeží
a skutočná bezpečnosť pre zákazníkov aj zamestnancov.
ShopSys je inovatívne a efektívne riešenie pre inteligentné obchody, kde
so zavedením vhodných senzorov zabezpečíme našim zákazníkom, aby
všetky potrebné požiadavky boli monitorované rýchlym a nákladovo
efektívnym spôsobom.

Nie je potrebné vybudovať novú elektrickú
rozvodnú sieť, je možné použiť existujúcu
sieť systému osvetlenia.

OSVETLENIE AKO SIEŤ
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Prečo cez osvetlenie?
• ROVNOMERNÉ ROZMIESTNENIE SIETE
• VHODNÉ UMIESTNENIE VO VÝŠKACH
• DOSTUPNOSŤ NEPRETRŽITÉHO NAPÄTIA 230V
• JEDNODUCHÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA
• HOSPODÁRNOSŤ – ÚSPORA ENERGIE A FINANCIÍ
• INTELIGENTNÁ SIEŤ PO VÝMENE OSVETLENIA
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Účelom je prepojenie ľubovoľného zariadenia s inými
zariadeniami a aplikáciami (väčšinou na báze cloud) s
prenosom informácií pomocou bežného internetového prepojenia. Komunikácia prebieha na lokálnej báze,
takže ani pri výpadku internetového pripojenia nie je
obmedzený predajný proces. Riadenie je možné vyko-

CLOUD SERVER

návať online z akéhokoľvek miesta na svete, prípadne

ÚDAJE

je možné mať online prístup k histórii dát.

ShopSys je otvorená platforma integrujúca viacero
aplikácií, ktorú je možné prispôsobiť podľa potrieb
konkrétnej inštalácie. Získané dáta sa vizualizujú, spracovávajú, prípadne používajú na ovládanie. Platforma
funguje ako poskytovateľ služieb, ktorý využíva otvo-

SENZORY

renú API a aplikácie tretích strán alebo systémov.

INFRAŠTRUKTÚRA

ShopSys má aj schopnosť rozširovania sa o partnerské
riešenia, a je teda možné doprogramovať si vlastnú
funkcionalitu.

NAŠE VÝHODY
Prečo implementovať inteligentné technológie do vášho obchodu?

1. Optimalizácia a zefektívnenie procesov
2. Minimalizácia negatívneho zásahu ľudským faktorom
3. Zvyšovanie bezpečnosti a komfortu zamestnancov na pracovisku.
4. Lepšie využitie kapacít a ľudských zdrojov
5. Šetrenie nákladov efektívnou úsporou energií (voda, elektrina, plyn, teplo).

ShopSys nie je určený len na optimalizá-
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ším systémom a systémom tretích strán

centrálne riadiť, je možné implemento-

a môžu byť pripojené k OPC-UA serveru

vať do jediného systému. Komunikácia

alebo brokeru MQTT.

WEBOVÁ APLIKÁCIA
Vďaka príjemnému užívateľskému roz-

ShopSys využíva systém miniaplikácii,

hraniu, poskytuje ucelené a prehľadné

ktorých grafické rozhranie si môže užívateľ

informácie s možnosťou online riadenia.

prispôsobovať, prípadne funkcionalitu ke-

Ponúka širokú škálu inteligentných služieb

dykoľvek dopĺňať podľa vlastných požiada-

a aplikácií, ktoré je možné kedykoľvek do-

viek. Nie je potrebná inštalácia žiadneho

pĺňať.

špeciálneho softvéru. Webová aplikácia je
vytvorená v responzívnom dizajne a môže
tak byť zobrazovaná na akomkoľvek zariadení s webovým prehliadačom.

ŠTRUKTÚRA
INTELIGENTNÉHO
OBCHODU
Všetky oblasti obchodu od ktorých získa-

MODULY

IN FRAŠTRU KTÚ RA

vame údaje, možno rozdeliť na niekoľko
modulov: Infraštruktúra, Inteligencia, Životné prostredie, Bezpečnosť a Informácie. Na základe týchto údajov je možné
vykonávať riadenie a prevádzkovanie.

IN TE L IGE N CIA

Moduly sú priradené aplikáciám, ktoré
dokážu vyhodnotiť, spravovať a upravovať získané údaje. ShopSys je platforma,
ktorá integruje všetky aplikácie do jedného inteligentného systému.

ŽIVOTN É
PRO STRE DIE

Úlohou takéhoto štrukturálneho prepojenia je rast pružnosti, zvyšovanie kvality
služieb a znižovanie nákladov. Neustálym

BE ZPE ČN O SŤ

monitorovaním sa vytvára dôkladná analýza pomocou ktorej sa hľadajú a uplatňujú najefektívnejšie spôsoby optimalizácie procesov. Výsledkom je spoznanie
jednotlivých závislostí medzi samotnými
aplikáciami.

IN FO RM ÁCIE

APLIKÁCIE

FUNKCIONALITA

Osvetlenie
Šetrenie energie a správa
Parkovanie
Logistika
Riadenie dodávok

- Monitorovanie, detekcia pohybu, svetelné scény. TW, Daylight, výstrahy, reporty

Inteligentný systém merania
Konektivita
Platba cez telefón
Systém čítačky kariet

- Prehliadanie, Návštevnosť, Demografické údaje, Rady, Nákup

Odpad
Kvalita vzduchu v predajni
Tepelné pohodlie

- Monitorovanie objemu odpadu

Bezpečnostné monitorovanie
Analýza video záznamu
Detekcia požiaru
Pokladničný systém

- Bezpečnosť a ochrana, kontrola, monitorovanie

Dotykový kiosk
Prepojený obchod
Komunikačné služby

- Chytré siete a meracie zariadenia (elektrina, voda, plyn)
- Integrovaný systém riadenia parkovania vozidiel
- Doplňovanie tovaru

- Teplota, vlhkosť, množstvo oxidu uhličitého
- Monitorovanie kvality vzduchu

- Bezpečnosť a ochrana, kontrola, monitorovanie
- Únikové cesty, systémy požiarnej ochrany, automatický záchranný núdzový hovor
- Pokladničný systém

OSVETLENIE
Modul osvetlenia umožňuje
okrem riadenia svietidiel aj
ich monitorovanie a tvorbu
prehľadov o celej svetelnej
sústave (elektrické rozvádzače a
ich vybavenie, senzory, ovládacie
panely,
meranie
spotreby
elektrickej energie...). Systém
ponúka množstvo miniaplikácií,
pomocou ktorých môže užívateľ
sledovať online všetky udalosti.

Systém pre riadenie a reguláciu osvetlenia
zabezpečuje možnosť plne automatického
riadenia osvetlenia pomocou definovaných scén, časového riadenia, prípadne
vzájomnou kombináciou. Vylúčenie nežiaduceho ľudského faktoru v ovládaní
pomocou automatického riadenia osvetlenia, prináša potenciál na značné úspory
elektrickej energie. Úlohou je dosiahnuť,
že sa svieti len vtedy, kedy to je treba a
len tam, kde to je treba so zachovaním
normatívnych požiadaviek na osvetľovanie
daného priestoru. Správa je plne v rukách

Prehľad o
svietidlách

užívateľa, takže prepnutie na iný typ mapy
alebo iné zariadenie sa dá robiť rýchlo a
ľahko. Systém neposkytuje iba funkcie

Prehľad o plánovačoch

Skupiny a scény svietidiel

INFRAST RUCT URE

Mapovanie svietidiel vo forme skupín,
modelov svietidiel, rozvádzačov,
virtuálnych bodov a ich úrovne

zobrazenia, ale tiež ponúka možnosti ako

záujem zákazníka a tým pádom aj pod-

vkladanie virtuálnych bodov, označovanie

mienky na osvetlenie, je možné len pro-

zariadení, vytváranie skupín zariadení ale-

gramovaním vykonať zmenu bez nutnosti

bo sledovanie zariadení.

obmeny samotnej elektrickej inštalácie
(kabeláže). Takáto obmena je rýchla (čas-

Výstražné moduly poskytujú úplný prehľad

tokrát realizovaná na diaľku cez internet),

o poruchách či výpadkoch. Obnova dát

bez obmedzenia prevádzky a ďalších ná-

a zmena hodnoty svietidiel je samozrej-

kladov.

mosťou. Svetelné riešenia pre obchodné
aplikácie si častokrát vyžadujú pružnosť

Užívateľ má v rámci správy možnosť

možnosti

svetelnotechnických

prehľadu o ktoromkoľvek svietidle či za-

požiadaviek na osvetlenie. Tým, že sa mení

riadení v systéme. Rôzne preddefinované

zmeny

Zlyhanie svietidla

Zoznam chýb

Prehľad o
mieste chybného
svietidla

užívateľské prístupy ukazujú konkrétnemu

Vo svietidlách môže byť implementovaná

užívateľovi len to, čo skutočne potrebuje,

ďalšia senzorika ako senzor dymu, pohy-

respektíve čo vidieť môže.

bu, kvality vzduchu, hluku, CCTV, detekcia
pohybu ľudí a materiálu a iné, ktorá je tak-

Systém dokáže zobrazovať údaje pre
správnu polohu. Svietidlá môžu byť vybavené akcelerometrami, to znamená, že
systém má informácie o tom, či svietidlo
má správnu polohu nainštalovania, alebo
nenastalo mechanické poškodenie.

tiež súčasťou IoT platformy.

ÚSPORA ENERGIE

INFRAST RUCT URE

Úspory energií patria k najdôležitejším oblastiam optimalizácie. Mať sústredené informácie
o energiách v jednom vizualizačno-grafickom prostredí, online s možnosťou vstupu do histórie, dáva možnosti dohľadu a
optimalizácie.
Pridaním tohto modulu je možné
ľahko zhromažďovať informácie o
meraniach spotreby vody, plynu, el.
energie atď. Môže byť použitý aj na
zobrazenie pokročilých a flexibilných
vizualizácií údajov. Ohlasovacie miniaplikácie reagujú automaticky na každú
neočakávanú situáciu. Systém správy

Zaujímavou a užitočnou funkciou je

je dostupný pre skupinové existujúce

dostupnosť

subjekty prostredníctvom vzťahov a

štruktúr a riešení s tretími stranami. Za-

analyzuje inteligentné dáta s vysokou

bezpečuje pokročilé výsledky využitia.

účinnosťou. Dashboardy koncového

Aplikácia umožňuje správu merania

užívateľa sú prispôsobiteľné na analýzu

pomocou ThingsBoardAPI na riadenie

a zdieľanie výsledkov.

a správu inteligentných meračov.

integrácie

analytických

PARKOVISKO

INFRAST RUCT URE

SMART RIEŠENIA PARKOVANIA
PRE OBCHODNÉ DOMY

Implementácia inteligentného parko-

aplikácia môže byť použitá na vyhľadá-

viska je možná aj vo vnútorných, do-

vanie bezplatných parkovacích miest i

konca aj vo vonkajších parkoviskách.

na zaplatenie parkovacích poplatkov.

Senzor v svietidle môže jednoducho

Návštevníci ocenia pohodlné mobilné

skontrolovať počet voľných / použi-

platby.

tých parkovacích miest. Smart Park
Parkovací návod na LED displeji
- s počtom parkovacích miest
v reálnom čase

Prispôsobuje sa vašim
pravidlám parkovania
- konfigurácia rozdelená na jedno
parkovacie miesto

Efektívna kontrola parkovacích miest
- umožňuje rýchle cielené informovanie o
priestoroch s neoprávneným parkovaním

Analýza parkovania
- zhromažďovanie údajov, štatistické údaje
o konverzii, využívaní, výnosoch atď.

SMART
METRICKÝ SYSTÉM

INT ELLIGENCE

Monitorovaním pohybu zákazníka a zhromažďovanie týchto údajov s
implementáciou inteligentnej technológie sa stáva obchod súčasťou
Smart Retail (inteligentný obchod).
Vďaka inteligentnému obchodu je možné vytvoriť efektívny cielený
marketing a tým maximalizovať zisky s minimálnym úsilím a bez
dodatočných nákladov.
Možnosti monitorovania:
- MONITOROVANIE POHYBU
- MONITOROVANIE NÁVŠTEVNOSTI
- DEMOGRAFICKÉ MONITOROVANIE
- MONITOROVANIE RÁD

MONITOROVANIE
POHYBU
Analýza pohybu zákazníkov na základe dát o polohe pomôže nájsť ľahko
odpovede na otázky ako:
- Sú moje nákupné zóny optimálne
navrhnuté?
- Ktoré zóny obchodu sú obchádzané?
- Aký je optimálny čas na nakupovanie?
- Ako veľa času strávia zákazníci
v obchode neefektívne?

Monitorovanie ponúka detailný pohľad
na to, ako presne používajú zákazníci
nákupnú oblasť, ako spolupracujú so
zónami produktov a rozložením obchodu vo všeobecnosti. Tok zákazníkov je dôkladne zaznamenávaný a
analyzovaný vďaka RTLS (lokalizačný
systém v reálnom čase) .

115 cm
103 cm

177cm
164cm
145cm 85cm

MONITOROVANIE
NÁVŠTEVNOSTI

INT ELLIGENCE

Monitorovanie návštevnosti môže jednoducho odpovedať na otázky ako:
- Pomohla mi kampaň získať viac
návštevníkov?
- Koľko návštevníkov prišlo do obchodu?
- Mám správne nastavené otváracie
hodiny na základe počtu ľudí
chodiaci okolo predajne počas dňa?
- Mám dostatočný počet zamestnancov vo vzťahu k aktuálnemu počtu
zákazníkov v obchode?
Monitorovanie návštevnosti poskytuje
informácie o tom, koľko návštevníkov
prišlo do obchodu po kampani (či sa
počet zvýšil alebo znížil). Pokiaľ je obchod zatvorený a pohyb popri obchode je vysoký, môžeme rozmýšľať nad
zmenou otváracích hodín.
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DEMOGRAFIA
Monitorovanie

demografie

nám

ponúka jednoduché odpovede na
otázky ako:
- Ako sa demografia mojich zákazníkov mení počas dňa?
- Bola cielená skupina zaujatá produktom?
- Bola kampaň efektívna?
- Ako sa demografia zákazníkov zmenila prostredníctvom A/B testovania
kampane?
Vlastník obchodu vie upraviť jeho marketingové aktivity na cielené publikum.
Vďaka špecializovaným biometrickým
senzorom je majiteľ schopný analyzovať pohlavie aj vekovú štruktúru zákazníkov s vysokou presnosťou.

ID#:
Pozornosť:
Vek:
Pohlavie:
Spokojnosť:
Prekvapenie:
Hnev:
Znechutenie:
Strach:
Smútok:
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ID#:
Pozornosť:
Vek:
Pohlavie:
Spokojnosť:
Prekvapenie:
Hnev:
Znechutenie:
Strach:
Smútok:

11506
0:43 0
28
Žena

MONITOROVANIE
RADOV
Monitorovanie dĺžky rád pri pokladni
ľahko odpovedá na otázky ako:
- Mám optimalizované pracovné smeny v pokladniach?
- Ako dĺžka radov ovplyvňuje frekvenciu nákupov a lojalitu zákazníkov?
- Koľko pokladníkov potrebujem na
ďalší týždeň?
Monitorovanie dĺžky rád poskytuje
majiteľovi aktuálne hodnoty na základe ktorých vie ľahko vyhodnotiť
preťažené smeny, keď sa vyskytujú
dlhé rady. Taktiež vie monitorovať, či
obchod stráca alebo navyšuje počet
návštev lojálnych zákazníkov.
Na základe získaných dát je možné
rýchlo riešiť situáciu, keď je niektorý
deň v týždni pravidelné preťaženie pokladní.

INT ELLIGENCE

CCTV
MONITORING
Vďaka

prepojeniu

systému

riadenia

osvetlenia a kamerového systému je možné okrem bežného záznamu nastaviť oblasti, ktoré sú snímané kamerou tak, aby
sa v prípade zaznamenania pohybu zvýšila
intenzita osvetlenia, a snímaný obraz bol
tak lepšie rozoznateľný.

VIDEO
ANALÝZA
Video analytický modul zabezpečuje automatický dohľad nad kritickými udalosťami.

DETEKCIA NEAUTORIZOVANEJ
MANIPULÁCIE S KAMEROU

Obvody digitálneho spracovania signálu
DETEKCIA MIZNÚCICH PRVKOV

zabezpečujú vysokú citlivosť detekcie pri
zachovaní vysokej odolnosti voči falošným
poplachom.

DETEKCIA DYMU

Možnosti:
- Detekcia neautorizovanej manipulácie

DETEKCIA POŽIARU

s kamerou
- Detekcia dymu
- Detekcia podľa farieb

DETEKCIA PODĽA FARIEB

- Detekcia miznúcich prvkov
- Detekcia požiaru
- Detekcia objektov vo vyznačenej zóne

DETEKCIA OBJEKTOV
VO VYZNAČENEJ ZÓNE

DETEKCIA POŽIARU,
DETEKCIA NEBEZPEČNÝCH
PLYNOV

SA FETY

Do systému je možné zapojiť taktiež
rôzne iné senzory a napríklad pomocou
zvukových či svetelných sirén upozorniť
na nebezpečie v danej oblasti (únik
plynu, požiar, zvýšená radiácia a iné).
Skorá detekcia existujúcich problémov
zachraňuje ľudské životy.

FIRE
ALARM

GAS
ALARM

INFORMAČNÝ SYSTÉM
Prostredníctvom informačného systému

Zamestnanci určite ocenia pravidelné šta-

KIOSK sú zákazníci informovaní o aktuál-

tistiky o počte návštevníkov počas dňa.

nych kampaniach v obchode, o aktuálnych

Informácie o vysokom počte ukradnutých

cenách, o nových produktoch a súčasne sú

produktov je možné riešiť ihneď, nie až po

navigovaní, kde daný produkt môžu nájsť.

mesačnej uzávierke. Všetky funkcie pomá-

Poskytuje aj mnohé ďalšie požadované in-

hajú vyriešiť existujúce problémy a súčasne

formácie zákazníkovi / návštevníkovi, ako

aj sa vyhnúť vysokým finančným stratám.

napríklad navigačný plán po obchodnom

Všetci zamestnanci dostanú služby, ktoré

dome, možnosť si pozrieť itinerár hromad-

im ponúkajú pohodlnejší a lepší život na

nej dopravy, voľné pracovné miesta v ob-

svojich pracoviskách, pretože sú priamymi

chodoch a veľa ďalšieho. V prípade krádeže

príjemcami výhod Smart Retail.

môže návštevník ihneď nahlásiť krádež polícii alebo strážnej službe.
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