
Monitoring transakcji POS zintegrowany z monitoring iem wideo.

Informacje podstawowe
Monitoring wideo może służyć do sprawdzenia poprawności wydawanych towarów na 

stanowisku kasowym. W tym celu należy porównywać zawartość obrazu z wydrukami paragonów. 
Podgląd zawartości paragonu uzyskuje się poprzez nałożenie tekstu pozycji paragonu na obraz.

Opisywane rozwiązanie odróżnia się od standardowych systemów monitoringu transakcji 
POS. Zwykle informacje z terminala POS w postaci tekstu są nakładane na obraz z kamery, a 
następnie nagrywane wspólnie z obrazami monitoringu. W przypadku takiego systemu monitoringu 
konieczne jest żmudne przeglądanie nagrań, aby odnaleźć interesujący fragment.

Istotna różnica polega na tym, że w opisywanym rozwiązaniu dodatkowo dane są 
zapisywane w rejestratorze w postaci tekstowej. Dla użytkownika oznacza to możliwość 
natychmiastowego dotarcia do żądanego nagrania. Wyszukiwanie nagrań odbywa się przez 
wpisanie danych tekstowych np. numeru paragonu czy nazwy określonego towaru itp. Przez 
wyszukiwanie można również szybko dotrzeć do pozycji stornowanych i paragonów anulowanych. 

Inne niestandardowe funkcje to obsługa nazwa towarów do 40 znaków oraz konwersja 
polskich znaków. 

Operacje wy świetlane w nagraniu wideo

• logowanie i wylogowanie kasjera
• sprzedaż towaru: nazwa (do 40 znaków), cena, ilość, wartość
• stornowanie (anulowanie) towaru
• podsumowanie zakończonego paragonu: suma, forma płatności, nr paragonu
• anulowanie paragonu
• informacje o udzielonych rabatach (na pozycjach oraz dla całego paragonu)
• wpłata i wypłata gotówki do/z kasy
• otwarcie szuflady

Możliwo ści przegl ądania i wyszukiwania nagra ń

• podgląd na żywo na monitorze podłączonym do rejestratora, na komputerze PC lub na 
smartfonie

• odtwarzanie nagrań na monitorze podłączonym do rejestratora, na komputerze PC lub na 
smartfonie

• wyszukiwanie nagrań na monitorze podłączonym do rejestratora lub na komputerze PC 
przez podanie ciągu znaków, np.: wyszukanie paragonu o określonym numerze, sprzedaży 
określonego towaru, wyszukanie towarów stornowanych, wyszukanie anulowanych 
paragonów

Urządzenia
Urządzenie fiskalne:

• kasy fiskalne POSNET: NEO , COMBO

Zastosowano rejestratory cyfrowe ze zintegrowaną obsługą nakładki tekstowej. Obsługa do 4 kas na 
jednym rejestratorze.



Wyświetlenie zawarto ści paragonu na obrazie z monitoringu
Dane z transakcji są przesyłane do rejestratora i nakładane na obraz. Nakładanie następuje 

kolejno linia za linią, aż do zapełnienia ekranu, a jeżeli cały ekran jest zapełniony to zawartość 
zostaje wykasowana i wyświetlanie następuje ponownie od góry. Operator monitoringu może na 
bieżąco oraz w trakcie odtwarzania nagrań porównywać wpisywane przez kasjera dane z 
wydawanymi towarami. Wyświetlane są ceny, ilości i udzielone rabaty. Widać stornowanie pozycji 
oraz fakt czy paragon został prawidłowo zakończony, a nie na przykład anulowany. Poniżej 
przykładowy wydruk paragonu oraz odpowiadające mu zrzuty obrazu z monitoringu.

 



Przykłady wyszukiwania na monitorze podł ączonym do rejestratora
Do rejestratora może być podłączony monitor, na którym są wyświetlane na żywo obrazy z 

kamer wraz z tekstem paragonów. Posługując się myszą komputerową podpiętą do rejestratora 
można wyszukiwać nagrania i przeglądać je na monitorze. Jest to najprostszy sposób obsługi 
systemu, nie wymaga komputera ani innych dodatkowych urządzeń.

Poniższe przykłady pokazują okno wyszukiwania i odtwarzania nagrań na rejestratorze. Na 
lewym obrazie w polu 'słowo kluczowe' jest wpisywany tekst jaki ma zostać wyszukany w 
nagraniach. Znalezione fragmenty nagrań zostają wyświetlone w postaci listy z prawej strony, oraz 
zobrazowane na diagramie osi czasu na dole ekranu. Klikni ęcie na listę lub diagram włącza 
odtwarzanie nagrania z danego czasu. W pole 'słowo kluczowe' można wpisywać dowolny tekst, jak 
np. fragment nazwy towaru, liczbowo kwotę lub ilość, nr paragonu itd. Poniżej przykłady.

1. Wyszukiwanie logowania i wylogowania użytkowników

2. Wyszukiwanie paragonu o określonym numerze



3. Wyszukanie pozycji anulowanych - stornowanych

4. Wyszukanie anulowanych paragonów

5. Wyszukanie rabatów



Przykłady wyszukiwania na komputerze PC
Wyszukiwanie i przeglądanie nagrań na komputerze odbywa się przez specjalny program, który 
otrzymuje się wraz z rejestratorem. Program umożliwia zarówno pracę w sieci lokalnej (w obiekcie 
gdzie pracuje rejestrator), jak i umożliwia pracę zdalną – przez Internet. Program ma możliwość 
podłączenia się do wielu rejestratorów jednocześnie. W ten sposób można zbudować jedno centrum 
nadzoru nad wieloma monitorowanymi obiektami. Poniższe przykłady pokazują okno 
wyszukiwania i odtwarzania nagrań w programie. Z lewej strony w polu 'dane tekstowe' należy 
wpisać tekst jaki ma zostać wyszukany w nagraniach. Znalezione fragmenty nagrań zostają 
zobrazowane na diagramie osi czasu na dole ekranu. Klikni ęcie na diagram włącza odtwarzanie 
nagrania z danego czasu. W pole 'dane tekstowe' można wpisywać dowolny tekst, jak np. fragment 
nazwy towaru, liczbowo kwotę lub ilość, nr paragonu itd. Poniżej przykłady.

1. Wyszukiwanie logowania użytkowników

2. Wyszukiwanie paragonu o określonym numerze



3. Wyszukanie pozycji anulowanych - stornowanych

4. Wyszukanie anulowanych paragonów



5. Wyszukanie rabatów


