Tecnologia inédita de Check-out será demonstrada na APAS
O Check-out Infinity Vision é um scanner de alta precisão totalmente inovador, com sensores de última

geração, suporte e fácil instalação a todos os projetos de caixa com esteira. Com a utilização de Inteligência
Artificial (IA) desenvolvida pela Gryfo que deixa as câmeras inteligentes, o check-out reconhece os produtos
não pelos seus códigos de barra, mas pelas cores, dimensões, formatos e padrões de suas embalagens.
Com duas torres colocadas sobre a esteira do check-out, as câmeras são capazes de “ver” os itens por diversos
ângulos, identificando-os individualmente e os registrando com alto nível de acerto.
O principal foco da solução é a prevenção de perdas por erros e frauds. A utilização de check-outs desse tipo
pode representar, no médio/longo prazos, uma considerável redução de custos para os varejistas.
Além disso, o produto torna o processo de check-out mais ágil e rápido, reduzindo a intervenção humana e
melhorando a experiência do consumidor.

Diferenciais:
- Leitura inteligente de imagens
- Capacidade média de leitura de 40 produtos por minuto
- 6x mais rápido que um checkout tradicional
- Sistema de autodiagnóstico gerido por software
- Software inteligente e assertivo gerido por inteligência artificial
- Grande redução no tempo de espera do cliente
O Check-Out Infinity Vision estará sendo demonstrado com todas as suas funcionalidades no stand da HMY
(Pavilhão Verde, 591) durante o APAS Show.

Sobre a Gryfo
Sediada em São Carlos, interior de São Paulo, a Gryfo é uma empresa de Inteligência Artificial que atua no
segmento da segurança, desenvolvendo projetos personalizados como o reconhecimento facial, que permite
que os computadores enxerguem através de câmeras. Esse reconhecimento não se trata somente de pessoas,
são inúmeros os casos envolvendo objetos, expressões e sentimentos também.
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