
“Jaarlijks gaat er 21 miljard euro verloren aan winkelcriminaliteit in Europa” 
Bron: Centre for Retail Research

Klantintelligentie – Bewakingsgegevens kunnen detailhandelaren 
een beter inzicht geven in het koopgedrag van hun klanten. Met behulp 
van de AI-functies in de huidige bewakingsoplossingen kunnen 
gegevens worden verzameld, zodat artikelen optimaal kunnen worden 
gepositioneerd om de aandacht te trekken en de algehele indeling van 
winkels te verbeteren. Dit zal leiden tot een betere klantervaring, 
waarmee de kans groter is dat bezoekers in de toekomst terugkeren 
naar de winkel. De winstmarges worden daardoor verhoogd.

Toewijzen van middelen – Door parameters zoals bezoekersaantallen 
te bewaken en te analyseren, kan personeel correct worden 
toegewezen aan de plaatsen waar ze het meest nodig zijn. Aan de 
hand van deze bewakingsgegevens kunnen ook piekmomenten 
worden opgespoord, zodat er voldoende personeel beschikbaar is.

Vanwege de steeds toenemende concurrentie moeten commerciële verkooppunten manieren vinden om zich te onderscheiden 
en meer zakelijk inzicht te krijgen, terwijl ze ook de bedrijfskosten laag houden. 

Bewakingstechnologie zal cruciaal zijn om deze doeleinden te bereiken.

Uit cijfers van het Centre for Retail Research blijkt dat winkelcriminaliteit Europese bedrijven jaarlijks ongeveer 21 miljard euro kost. Het 
installeren van een effectief bewakingssysteem betekent dat deze verliezen drastisch kunnen worden verminderd. Bovendien kan het zorgen 
voor aanzienlijke verbeteringen van de operationele efficiëntie en helpen bij het nemen van beter geïnformeerde strategische beslissingen 
die de verkoopresultaten zullen verhogen.
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Bestrijden van winkelcriminaliteit – Via toegang tot geavanceerde 
bewakingstechnologie (zoals gezichtsherkenning) kunnen bedrijven 
de regelmaat van winkeldiefstallen en diefstal door werknemers 
sterk verminderen. Doordat er minder beveiligers in de winkel nodig 
zijn, kunnen ook de personeelskosten worden geminimaliseerd.

Om het hoofd te bieden aan de enorme hoeveelheden gegevens 
die moderne commerciële bewakingssystemen opleveren, biedt 
Toshiba zeer betrouwbare 3,5-inch HDD-opslagoplossingen met 
hoge dichtheid aan: S300 en S300 Pro. HDD's uit de S300-serie 
kunnen maximaal 64 camera's met hoge resolutie tegelijk frame-
by-frame vastleggen en zijn met een capaciteit tot 6 TB ideaal voor 
kleine/middelgrote bedrijven. Deze modellen worden aangevuld 

met de professionele S300 Pro-serie. Met een capaciteit tot 10 TB 
hebben S300 Pro HDD-modellen de opslagreserves die nodig 
zijn om gezichtsherkenning en op AI gebaseerde functies te 
ondersteunen. Zowel de S300- als S300 Pro-opties zorgen voor 
een gegarandeerde 24/7 werking, zodat taken op het gebied 
van beveiliging, diefstalpreventie en klantanalyse allemaal met 
succes kunnen worden uitgevoerd.
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S300 Pro S300

Capaciteit 10 TB 8 TB 6 TB 6 TB 4 TB 2 TB 1 TB

Vormfactor 3,5-inch 3,5-inch

Interface SATA SATA

Aantal ondersteunde 
camera's tot 64 tot 64 tot 32

Rotatiesnelheid (rpm) 7.200 rpm 5.400 rpm 5.400 rpm 5.400 rpm 5.700 rpm

24 x 7 gebruik Ja Ja

Buffer 256 MB 256 MB 256 MB 128 MB 64 MB

Beperkte garantie (jaren) 3 3

Bedoeld voor • Surveillance Digital Video Recorders (sDVR)
• Surveillance Network Video Recorders (sNVR) 
• Hybride sDVR (analoog en IP)
• RAID Storage Arrays for Surveillance

• Surveillance Digital Video Recorders (sDVR)
• Surveillance Network Video Recorders (sNVR) 
• Hybride sDVR (analoog en IP)


