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Kleinhandelaars verliezen jaarlijks miljarden 
euros door winkeldiefstal, werknemersdiefstal, 
leveranciersfraude, administratieve fouten, 
vandalisme, inbraak en andere misdrijven. 
De meeste van deze misdaden vinden 
gewoonlijk plaats rond de Point-Of-Sale 
(POS). Om deze problemen efficiënt aan te 
pakken, ontwikkelde Quadrox QPOS Link, een 
specifieke video-oplossing op maat gemaakt 
voor de detailhandel. QPOS Link is een 
add-on bij de GuardNVR software.

QPOS Link linkt de bewakingsvideo van het 
gebied rond de kassa aan de 
POS-transactiegegevens zoals informatie over 
de kassabon, transaction IDs, itemnummers, 
registratienummers, werknemersnummers, 
plaats of bedragen.

Het laat toe om verdachte transacties en 
mogelijke fraude scenario’s te detecteren
en zo de verliezen te minimalizeren door het 
kassa-gebied efficiënter te monitoren.

Volgens studies leidt de installatie van 
videobewa-king tot een vermindering van de 
misdaadcijfers tot 70%. Een efficiënt 
monitoringsysteem zoals QPOS Link is een 
sterk afschrikmiddel voor werknemers en 
klanten. Het is ontwikkeld om uw verlies te 
verminderen en winst en productiviteit te 
verhogen.

QPOS Link is een analytisch instrument 
om bestaande misdaden te detecteren. 
Het assisteert door automa- tisch verdachte 
transacties zoals annuleringen, terugge- 
brachte goederen, gestolen kredietkaarten, 
items met korting of manuele invoeringen
te traceren.

QPOS Link laat het winkelmanagement toe 
om vanop afstand in verschillende winkels 
aanwezig te zijn op elk moment.

QPOS Link zorgt er snel voor dat uw 
investering teruggewonnen wordt, vaak in 
minder dan een jaar, door het verbeterde 
in-store beheer van dag-tot-dag operaties.

Snelle Return on Investment

Interne fraude

Slordige werknemers

Slechte klantenservice

Ontoereikende aanwezigheid
van personeel

Misdaad tegen het personeel

Vandalisme

Klachten van klanten en foute 
beschuldigingen

Diefstal door klanten

QPOS Link
is een efficiënt middel ter minimalisering van: 

Bescherm uw goederen en 
maximaliseer uw ‘marge’!
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Gesynchroniseerde video-en 
transactiegegevens
QPOS Link neemt video op van 
beveiligings-camera’s die zich rond het 
POSgebied be-vinden. Gelinkte video en 
transacties worden opgenomen op de harde 
schijf van de kassa of op de back office
server.

Toegang vanop afstand
Toegang, monitoring en configuratie van het 
systeem vanop afstand.

Live monitoring en opnamen
Live monitoring en 24 uur opnamen van de 
activiteiten in het kassa-gebied. Gelijktijdig en 
vanop afstand kijken en afspelen. 

Ondersteuning voor netwerk-en analoge
camera’s
QPOS Link ondersteunt de meeste types van 
netwerk-of analoge camera’s, waardoor het 
een flexibele en toekomstgerichte oplossing is.

Geavanceerde zoekopties
QPOS Link laat het traceren toe van 
uitzonderlijke transacties zoals annuleringen, 
teruggebrachte goederen, gestolen 
kredietkaarten, goederen met korting, manuele 
invoeringen en meer. Alle zoekfuncties uit 
QPOS Link zijn ook beschikbaar.

Geoptimaliseerde opslag voor
transactiegegevens
Verschillende opslagscenario’s kunnen 
geconfigureerd worden afhankelijk van de 
vereisten van de klant. Relevante 
transactiegegevens kunnen zolang als nodig 
op de harde schijf worden bewaard.

Transactievideo gelinked aan alarmen
Het linken van de overeenstemmende video 
met elke transactie maakt eenvoudig en snel 
zoeken mogelijk. Ook verificatie van verdachte 
transacties gaat snel en eenvoudig. Het maakt 
het ook makkelijk voor QPOS Link om naar de 
betreffende locatie een alarmwaarschuwing te 
sturen met de transactie en videogegevens 
van de gebeurtenis.

Kassa zoekoptie zoals bij Google
Dit laat de gebruikers toe om zoekcriteria op 
kassatransacties op meerdere niveau’s toe
te passen. Het maakt het zoekproces om de 
juiste informatie te vinden snel en eenvoudig, 
verbetert de controle in de winkel en 
vermindert cash en productverlies.

HET IS ZO EENVOUDIG!
De volgende kenmerken maken 
QPOS Link eenvoudig om te gebruiken:
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PC met minstens 1.0 GHz processor

MS Windows 7, 8.1 / MS WPOS / 
MS Server 2003-2012

256 MB Intern Geheugen

5 GB vrije ruimte op de schijf per camera 
voor de ophamen

System Requirements

Microsoft Internet Explorer 7.0, Microsoft 
DirectX9.0c, Windows Media Player 11, 
Windows Media Formats 9.0



10 IT STANDARDS 

Industriele Standaarden Beperken de 
Kostein Bij Aankoop
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Het gebruik van IT-standaarden vermindert de 
aankoopkosten drastisch. Het laat interacties 
met andere systemen toe en geeft de 
detailhandelaars de vrijheid om hun hardware 
en software-leveranciers te kiezen voor 
toekomstige aankopen.

De mogelijkheid om de markt te bespelen 
geeft macht aan de detailhandelaar en 
elimineert de afhankelijkheid tegenover de 
leveranciers.

Ondersteuning van standaarden maakt dat 
QPOS Link in het bijzonder geschikt is voor 
eenvoudige integratie met andere toepassing.

QPOS Link is de enige software op de markt 
die de volgende 10 IT-standaarden 
ondersteunt:

Recording in ASF

SNMP (Simple Network Management Protocol)

CAP (Common Alerting Protocol)

UPnP (Universal Plug and Play)

Image Authentication using standard 
digital signatures

OPC Based Alarm Handling

NRF-ARTS IXRetail POSlog Standard

ONVIF Profil S

Variety of Standard Compressions Codecs

Blijvende Voordelen
Voor elke detailhandel

Vermindering van verlies

Snel terugwinnen van de investering

Tijds-en geldbesparende oplossing

Verbeterde klantveiligheid
en tevredenheid

Efficiënt hulpmiddel om van activa en 
faciliteiten van dichtbij te monitoren

Verbeterde procedures voor 
winkelmanagement

Verhoogde productiviteit en 
personeelsvertrouwen

Network or
Analogue Camera

SUPERVISIORQPOS Link

SITE


