Grupo Protege lança Tesoureiro Eletrônico e solução de
Monitoramento Eletrônico para o varejo
O Grupo Protege lança na APAS SHOW 2019 mais uma solução de segurança patrimonial
para gestores e proprietários de negócios com alta circulação de cédulas. O Tesoureiro
Eletrônico é um equipamento de automação financeira, que visa garantir a gestão
segura de numerário no varejo. O equipamento é um cofre compacto monitorado pela
equipe de vigilância patrimonial do Grupo Protege e funciona como um ATM (caixa
eletrônico), permitindo o depósito de notas e também a retirada para manutenção do
fluxo de caixa do ponto comercial.
Todas as operações ficam registradas e os indicadores podem ser consultados em tempo
real pelo gestor da operação. Além contribuir para a agilidade do processo de tesouraria,
o equipamento evita eventuais falhas humanas nas operações financeiras do varejista.
Processos como fechamento de caixa (sangria) são totalmente digitais, o que permite
que o comerciante concentre maior atenção ao seu negócio e ao atendimento aos
clientes.
“O Tesoureiro Eletrônico, assim como outras soluções criadas pela Protege para o setor
varejista, visa agregar maior eficiência operacional para o comerciante, elevar como um
todo o nível de segurança do negócio e também permitir a redução de custos para o
varejista”, diz José Belfort, diretor comercial do Grupo Protege.
Outra novidade que será apresentada para o segmento supermercadista é o
Monitoramento Eletrônico. O serviço de gerenciamento de câmeras analítico
incorporou novas tecnologias, como contagem de pessoas, mapa de calor e captação
panorâmica capaz de criar vários cenários, em vários ângulos, a partir de uma única
imagem. A solução passa a oferecer também câmeras com inteligência artificial de
detecção facial ou reconhecimento facial. O equipamento é capaz processar uma
imagem para detectar a face, armazenar os dados e analisar possíveis suspeitos ou
mesmo identificar o retorno de alguém que já passou pelo estabelecimento em atitude
suspeita.
Grupo Protege
Fundado em 1971, com cerca de 16 mil colaboradores e presente em todas as regiões
do país, o Grupo Protege tem atuação diversificada que engloba logística,
processamento e custódia de valores, serviços aeroportuários, segurança patrimonial e
eletrônica, além de formação de profissionais e terceirização de mão de obra para as
atividades relacionadas à segurança. O Grupo Protege é formado por seis empresas:
Protege, Protege Segurança Eletrônica, Provig, Proair, Protege Serviços Especiais e
Proforte.
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