Brink’s apresenta amplo portfólio de soluções de segurança,
gestão de numerário e prevenção a perdas na APAS Show 2019
Companhia apresenta soluções que priorizam a segurança, lucro e a
otimização de processos e do tempo do varejista

A Brink’s, empresa líder mundial em logística segura e soluções de segurança,
apresenta importantes inovações para o varejo na APAS Show 2019, que
acontece entre os dias 6 e 9 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo. A
companhia vai expor o portfólio completo de produtos como o Brink’s Security
Cloud, CompuSafe, Pagfácil, Prevenção a Perdas e Solução para falta de
Troco.
Para os varejistas que procuram solução integrada de segurança, customizada
as suas necessidades, a empresa oferece o Brink’s Security Cloud, uma
plataforma que monitora e armazena as imagens das câmeras em nuvem,
aumentando a segurança e a facilidade no acesso. Com a instalação do
equipamento, o empresário acompanha online a operação no estabelecimento e
acessa as gravações de forma simples. A solução oferece recursos como a
entrada ilimitada de usuários no aplicativo, imagens ao vivo, download de
trechos importantes do vídeo, detecção de movimento, validação de permissão
de horário entre outros recursos.
Para os lojistas que buscam melhorar a gestão de numerário em seus
estabelecimentos, a Brink’s apresenta o CompuSafe, linha completa de cofres
inteligentes para atender do pequeno ao grande varejo com recursos de
segurança, tecnologia e gestão. Isso engloba: integração com sistema de frente
de caixa, instalação e manutenção feitas pela Brink’s, seguro para os valores
depositados, crédito em conta corrente mesmo antes da coleta pelo carro-forte,
de acordo com a instituição financeira que o franqueado possui relacionamento.
Durante o evento, ainda haverá a apresentação dos recursos disponíveis para o
monitoramento das transações por meio do CompuSafe Web Portal, plataforma
para acesso gerencial e outros níveis hierárquicos da empresa com
detalhamento de todas as transações. Já o CompuSafe Mobile é um aplicativo
exclusivo, disponível para os sistemas Android e IOS, que permite ao gestor
visualizar todas as movimentações e operações ocorridas no cofre inteligente. O
Web Service proporciona a integração e comunicação com sistemas de forma
simples e prática, além do CompuSafe Multi - uma solução proposta para que

diversos lojistas que estiverem no mesmo endereço tenham acesso a solução
de gestão de numerário, compartilhando os custos da operação.
Soluções para prevenir perdas, lucrar e solucionar a falta de troco
Os varejistas que visitarem o estande da Brink’s poderão conhecer a Pagfácil,
divisão da Brink’s para Correspondente não Bancário, uma solução que
agrega serviços e gera lucro. A iniciativa permite que os clientes paguem contas,
façam depósitos ou saques nos estabelecimentos, aumentando o fluxo de
consumidores e elevando o volume de vendas das lojas.
As soluções para Prevenção a Perdas serão outras importantes atrações
apresentadas pela empresa. Com longa expertise em segurança e
gerenciamento de risco, a Brink’s dispõe de eficientes componentes para
diminuir as perdas decorrentes de roubos e extravios nas lojas, garantindo lucro
ao varejista. A iniciativa foi baseada em conceitos como o mapeamento dos
processos, identificação dos riscos, pontos de controle e implantação
de dispositivos de segurança integrados. Para a eficácia da ação são utilizados
os Sistemas de Alarme, CFTV com armazenamento de imagens em nuvem,
Controle de Acesso e CompuBox.
Para sanar a falta de troco no comércio, um incômodo para lojistas e clientes, a
Brink’s apresenta o Troco Simples, que desenvolveu uma plataforma para
recebimento de troco digital. O consumidor só precisa informar seu CPF e baixar
uma carteira digital na plataforma, sendo uma opção simples e eficiente para a
falta de moedas e troco no mercado.. A SuperCash, empresa de cashback,
fidelização e levantamento de padrões de consumo, demostrará o aplicativo
intitulado Super Page em que o cliente, por meio de QRCode dos cupons fiscais,
recebe parte do valor das compras em uma carteira virtual. Esse valor poderá
ser utilizado como descontos nos estabelecimentos parceiros Ambas as
soluções foram selecionadas pelo Brink’sUp!, programa de aceleração de
startups promovido pela empresa.
.
Para mais informações sobre essas soluções ou demais produtos Brink’s acesse
https://www.brinks.com.br
Sobre a Brink’s
Fundada em 1859 em Chicago (EUA), a Brink’s é uma das principais
fornecedoras mundiais de soluções de segurança e logística, incluindo logística
doméstica e internacional, gestão de numerário, segurança eletrônica,
correspondentes bancários e prevenções a fraudes. Com operações em mais de
100 países, é pioneira no transporte de valores, e hoje emprega mais de 60.000
funcionários em aproximadamente 1.100 instalações com 12.000 veículos.
No Brasil desde 1966, a Brink’s foi a primeira empresa especializada em
transporte e logística de valores. Hoje está presente no território nacional com
mais de 13.000 funcionários em 80 filiais com serviços diversificados atendendo

a vários segmentos, como instituições financeiras, varejo, , mineradoras,
indústria farmacêutica e eletroeletrônica.
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