
Θέλετε να
μειώσετε
τις απώλειες
έως και 30%?

Ας μιλήσουμε!

Άμεση 
Διερεύνηση 
Περιπτώσεων 
Απάτης

Έως 3X 
ταχύτερη 
έρευνα απάτης

Πρόληψη 
Απωλειών

Γνωρίζετε ότι 
το 40% των 
απωλειών σας 
προέρχεται 
από τούς 
υπαλλήλους;

Κεντρική 
Διαχείριση 
CCTV

Οποιαδήποτε 
μάρκα ή 
τεχνολογία 
CCTV

IP ή Analog

Επιχειρηματική 
Ευφυΐα

Επίγνωση για 
ύποπτες 
συναλλαγές, 
υπαλλήλους ή 
υποκαταστήματα



Λύσεις Λιανικής της 
Nanodems 

Είτε είστε το convenience κατάστημα της γειτονιάς είτε μια 
διεθνής αλυσίδα λιανικής, γνωρίζετε ότι τα κέρδη σας 
μπορούν να εξαφανιστούν εν ριπή οφθαλμού μέσω απάτης 
ή αργά μέσω εσωτερικής απωλειών. Κάθε κατάστημα 
αντιμετωπίζει ψευδείς συναλλαγές - με χαρτονομίσματα, 
πιστωτικές κάρτες και επιταγές (προσωπικές, του ταμία, 
δωροεπιταγές ή ταξιδιωτικές) - ή μπορεί να πέσει θύμα 
απάτης ταυτότητας.   

Η Nanodems προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη λύση 
για την πρόληψη απάτης και την επιχειρησιακή ευφυΐα που 
σας επιτρέπει να παρακολουθείτε και να παρακολουθείτε 
αυτόματα από τα κεντρικά τις συναλλαγές μέσω CCTV & POS 
και να αποκτάτε επιχειρηματική επίγνωση μέσω 
προσαρμόσιμων και αυτοματοποιημένων αναφορών για 
πολλαπλές τοποθεσίες ταυτόχρονα. 

Το PSIM της Nanodems είναι 
μια προηγμένη λύση που 
συγκλίνει άψογα όλα τα 
συστατικά της πρόληψης 
της απάτης και της 
επιχειρηματικής ευφυΐας 
σε ένα συγκλίνον σύστημα.

Χρησιμοποιήστε 
το NDIS για: 
   

Κεντρικός έλεγχος και παρακολούθηση 
πρόσβασης και δραστηριοτήτων σε 
πολλαπλές τοποθεσίες σε πραγματικό χρόνο, 
αποτρέποντας την απάτη 

Παρακολούθηση δραστηριότητας 
προσωπικού για αποφυγή απωλειών

Μείωση κόστους και χρόνου που δαπανώνται 
για τις διερευνήσεις απάτης

Άμεσος προσδιορισμός ύποπτης 
δραστηριότητας για αποφυγή εγκληματικής 
δραστηριότητας 

Άμεση δημιουργία αναφορών επίγνωσης 
επιχειρηματικών τάσεων 

Διαχειριστείτε και αποκτείστε πρόσβαση με 
ασφάλεια στο υλικό παρακολούθησης του 
συστήματος CCTV 

Αυξήστε τα έσοδά σας μέχρι και 30% μέσω 
της επιχειρηματικής ευφυΐας  

K SUPERMARKET

Πρόληψη 
Απωλειών

Η Nanodems σας 
βοηθά να 
εντοπίσετε ύποπτες 
συναλλαγές, 
υπαλλήλους ή 
υποκαταστήματα.



Σύμπραξη Πρόληψης Απάτης 
και Επιχειρηματικής Ευφυΐας  

Η κεντρική ενσωμάτωση πολλών 
συστημάτων βελτιώνει την 
αποδοτικότητα, ενισχύει την εμπειρία 
χρήσης και αυξάνει τα έσοδα. Έχετε πλήρη 
έλεγχο συστημάτων CCTV και POS. 
Αξιολογήστε την απόδοση προϊόντων, 
μάρκας & των εργαζομένων και λάβετε 
καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις. 

Πρόληψη Απάτης και 
Απωλειών

Εντοπίστε ύποπτη δραστηριότητα έχοντας 
πρόσβαση οποτεδήποτε και από 
οπουδήποτε μέσω κεντρικής 
ενσωμάτωσης CCTV και POS. Ελέγξτε και 
εντοπίστε τους υπόπτους από τη μια 
τοποθεσία στην άλλη μέσω ενός 
περιβάλλοντος εργασίας. 

Ανεξαρτησία και Ευελιξία 
στο Hardware  
 
Μειώστε το κόστος και διευκολύνετε την 
ανάπτυξη της επιχείρησης 
ενσωματώνοντας συσκευές από 
διαφορετικές μάρκες με παλαιές και νέες 
τεχνολογίες. Διαχειριστείτε διαφορετικές 
μάρκες συστημάτων DVR / NVR με ενιαία 
διασύνδεση και αποκτήστε πρόσβαση σε 
βίντεο και δεδομένα εν κινήσει με την 
εφαρμογή για κινητά. 

Ειδοποιήσεις και Διαχείριση 
Συμβάντων 
 
Λήψη ειδοποιήσεων για δόλια 
δραστηριότητα. Οι εξατομικευμένες 
ειδοποιήσεις διασφαλίζουν ότι οι 
παρατυπίες και η εγκληματική 
δραστηριότητα θα ανακαλυφθούν μέσα σε 
λίγα δευτερόλεπτα. Οι πληροφορίες του 
βίντεο CCTV κατευθύνονται άμεσα στο 
σωστό πρόσωπο για άμεση διαχείριση 
συμβάντων. 

Αναφορές Επιχειρηματικής 
Ευφυΐας με Υποστήριξη Video  

Εύκολα προσαρμόσιμες αναφορές και 
γραφήματα που αντικατοπτρίζουν τις 
τάσεις και την απάτη. Έχετε άμεση 
πρόσβαση στην επιχειρηματική επίγνωση 
και τάσεις, όπως υποκαταστήματα με τα 
περισσότερα / λιγότερα έσοδα, 
υπαλλήλους και προϊόντα. Η δυναμική 
χαρτογράφηση GPS επιτρέπει την 
καλύτερη κατανόηση των περιστατικών 
και της έρευνας.

Διαδρομές Ελέγχου και 
Πληροφορίες Χρηστών 

Το 40% των απωλειών προέρχεται από 
τους εργαζομένους. Εντοπίστε αυτόματα 
ύποπτες συναλλαγές, υπαλλήλων ή 
υποκαταστημάτων. Παρακολουθήστε τη 
δραστηριότητα χρηστών για να 
αποκτήσετε συνολική εικόνα των 
δραστηριοτήτων. Οι ενέργειες των 
χρηστών αναφέρονται και προβάλλονται 
κατόπιν επιλογής, επιφέροντας την 
υποχρέωση λογοδοσίας και μειώνουν την 
εσωτερική απάτη και τις απώλειες.  


