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Design, Implantação 
e Integração

Como projetamos, implantamos 
e integramos ambientes de 
tecnologia complexos
“Transformação digital” pode ser apenas mais uma palavra da moda 
para muitas empresas no momento, mas é inegavelmente uma realidade 
para os varejistas hoje. Isso se reflete de inúmeras maneiras: análises 
em tempo real sobre inteligência de estoque, maior conscientização e 
visibilidade das preferências dos compradores, recursos aprimorados de 
prevenção de perdas e proteção de ativos, além de dezenas de outras 
aplicações sofisticadas.

As tecnologias avançadas são a força motriz por trás de todas 
essas coisas, tornando possível atrair os clientes de maneiras sem 
precedentes. No entanto, para que os varejistas coloquem essa visão 
em prática, essas tecnologias devem ser conectadas, configuradas 
e integradas não apenas umas às outras, mas também aos sistemas 
existentes. Dada a escala desse desafio, qualquer solução – para 
justificar o nome – requer três coisas: design de solução e entrega de 
programa bem projetados, hipercuidado e gerenciamento de mudanças 
e integração e personalizações, quando necessário.

Nossos especialistas em implantações 
de tecnologia complexas podem ajudar a 
maximizar o valor de seus investimentos em 
tecnologia.

Pense no número de tecnologias interdependentes de TI em jogo no 
ecossistema de varejo atual: RFID, EAS, IoT, sensores inteligentes, 
vídeo e uma série de outras tecnologias de ponta, e todas elas 
precisam estar em rede e integradas para fornecer soluções 
conectadas e insights acionáveis. Dito de outra forma, não é apenas 
um ecossistema complexo e em constante evolução, mas um 
ecossistema em que as eficiências operacionais – e o valor final dos 
investimentos em tecnologia – dependem da abordagem certa para o 
design, a implantação e a integração do sistema.

Nosso serviço de design, implantação e integração na Sensormatic 
Solutions foi projetado para garantir sistemas sempre ativos e 
sempre seguros. Veja como o Serviço funciona para você.

O varejo não é apenas um 
ecossistema complexo e 
em constante evolução, 
mas um ecossistema 
em que as eficiências 
operacionais – e o valor 
final dos investimentos em 
tecnologia – dependem da 
abordagem certa para o 
design, a implantação e a 
integração do sistema.
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Confira como a Sensormatic Solutions oferece tudo isso.

Design de solução holística 
e entrega de programa
Nosso fluxo de trabalho de design de solução e entrega de 
programa compreende oito etapas estratégicas:

• Definir o escopo do trabalho e criar uma declaração de 
trabalho

• Identificar os requisitos funcionais e de design da solução 
de tecnologia, juntamente com a definição do caso de 
negócios

• Verificar os requisitos iniciais da solução, iniciar a fase 
de design e planejamento e garantir a preparação geral 
do local

• Adquirir o melhor hardware, software e ambiente de 
hospedagem

• Criar a solução para implantações de produção no 
mundo real

• Testar e validar exaustivamente a solução

• Configurar e instalar a solução no ambiente de produção, 
incluindo treinamento aprofundado para as partes 
interessadas relevantes

• Fornecer o melhor suporte da categoria para garantir 
a adoção perfeita da solução, na loja e na cadeia de 
suprimentos, planejar o gerenciamento de mudanças 
e, finalmente, transferi-la a um de nossos profissionais 
dedicados para suporte contínuo.

Nossas soluções são projetadas e implantadas para atender a 
requisitos funcionais ou não – elas não operam apenas com 
áreas críticas de negócios e TI – mas também se integram a 
sistemas existentes para permitir o gerenciamento aprimorado 
da cadeia de suprimentos, por exemplo. Porém, isso só é 
possível porque nossos profissionais adotam uma abordagem 
totalmente única e personalizada para cada engajamento do 
cliente. Sempre configuramos e otimizamos nossas soluções 
SaaS com base nas necessidades específicas dos varejistas.

Integrações e personalizações 
perfeitas do sistema
Como líderes globais reconhecidos em soluções conectadas e 
escaláveis  para varejistas, estamos preparados e prontos para 
implantações de tecnologia complexas, por isso entendemos 
a importância de integrar perfeitamente novos sistemas 
de tecnologia com os esforços digitais existentes. Por isso, 
durante o estágio de integração do sistema, reuniremos 
todos os subsistemas componentes em um único sistema, 
vinculando diferentes sistemas de computação e aplicativos 
de software (física ou funcionalmente) para garantir que 
os subsistemas possam funcionar adequadamente, de 
forma conjunta e coordenada. No processo, levaremos 
em consideração tecnologias de identificação, soluções 
de software da Sensormatic Solutions, vários sistemas 
operacionais, hardware, serviços de rede, bancos de dados, 
interfaces humanas, processos de negócios e muito mais.
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Hipercuidado e gerenciamento 
de mudanças detalhados
O hipercuidado e o gerenciamento de mudanças são como 
fornecemos níveis elevados de suporte nos principais estágios do 
processo, garantindo que sua nova solução de tecnologia possa 
ser adotada sem problemas na loja e na cadeia de suprimentos. 
Além disso, desenvolvemos métodos, processos e procedimentos 
padronizados para documentar e gerenciar mudanças, que ajudam a 
maximizar o valor do seu investimento em tecnologia e garantir que 
seja a solução certa para você. Também fornecemos treinamento 
eficiente a todas as partes interessadas relevantes para que haja uma 
transição tranquila. 

Saiba mais sobre nossos 
serviços da Sensormatic 
Solutions
Design, Implantação e Integração é apenas uma das muitas áreas 
de atuação dentro do nosso grupo de Serviços, todas desenvolvidas 
para ajudar varejistas como você a inovar, executar e alcançar seus 
objetivos estratégicos. Se você está ansioso para saber como pode 
se beneficiar de nossos outros serviços, clique aqui ou peça ao 
seu gestor de Serviços da Sensormatic Solutions para compartilhar 
detalhes adicionais.

Sobre a Johnson Controls
Na Johnson Controls (NYSE:JCI), transformamos os ambientes em que as pessoas vivem, trabalham, aprendem e se divertem. Como líder global em edifícios 
inteligentes, saudáveis e sustentáveis, nossa missão é reimaginar o desempenho das edificações para servir as pessoas, os lugares e o planeta. Com uma história de 
mais de 135 anos de inovação, a Johnson Controls oferece o modelo do futuro para setores como saúde, escolas, data centers, aeroportos, estádios, manufatura e 
muito mais por meio de sua oferta digital abrangente OpenBlue. Com uma equipe global de 100.000 especialistas em mais de 150 países, a Johnson Controls oferece 
o maior portfólio mundial de tecnologia de construção, software e soluções de serviço, com alguns dos nomes mais respeitados do setor. 

Para obter mais informações, acesse www.johnsoncontrols.com ou siga-nos com @johnsoncontrols no Twitter.

Sobre a Sensormatic Solutions
A Sensormatic Solutions é uma empresa do grupo Johnson Controls que oferece um portfólio líder global de soluções de varejo, impulsionando a excelência 
operacional em escala e capacitando varejistas no engajamento de compradores de forma inteligente e conectada. Nossa plataforma operacional digital inteligente, 
a Sensormatic IQ, combina todo o portfólio Sensormatic Solutions, incluindo dados de terceiros, para fornecer insights incomparáveis  sobre a experiência do 
comprador, inteligência de estoque, prevenção de perdas e eficácia operacional, com tecnologias avançadas, como IA e aprendizado de máquina. Isso permite que os 
varejistas atuem em resultados baseados em dados preditivos e prescritivos e estejam preparados com segurança para o futuro.

Acesse o site da Sensormatic Solutions ou siga-nos no LinkedIn, Twitter e no nosso canal do YouTube.

https://www.sensormatic.com/pt_br/professional-services?utm_campaign=Sensormatic-Services&utm_medium=Digital-Asset&utm_source=Design-Deploy-Integration
https://www.johnsoncontrols.com/pt_br
https://twitter.com/johnsoncontrols
https://www.sensormatic.com/pt_br?utm_campaign=Sensormatic-Services&utm_medium=Digital-Asset&utm_source=Design-Deploy-Integration
https://www.linkedin.com/company/sensormatic/
https://twitter.com/sensormatic
https://www.youtube.com/c/sensormaticsolutions

