XReader Pro
Fast Checkout
Com o objetivo de diminuir o número de trocas, itens faltantes, e divergêngia de compras, a Gunnebo Cash Management
desenvolvou o XReader Pro em parceria com a Ponfac. Além
de automatizar a cadeia de conferência, a tecnologia traz mais
agilidade e segurança por ser um sistema que utiliza visão computacional, inteligência artificial e deep learning no núcleo da
tecnologia.
MAIS AGILIDADE, MENOS ERROS
Com o XReader Pro, o cliente aumenta o volume de vendas do
e-commerce, especialmente aquela de grandes volumes, evitando a sobrecarga de pedidos e atrasos na conferência dos
produtos.
O XReader Pro faz a leitura de um produto por segundo,
muito mais rápido e preciso do que um operador tradicio-

nal. Ou seja, em um minuto ele consegue contabilizar 60
itens, enquanto um operador bem treinado conseguiria passar, no mesmo tempo, uma média de 20 a 30 produtos.
MAIOR GANHO OPERACIONAL, MENOS PERDAS
O sistema evita ainda que algum item passe pelo leitor sem ser
registrado, reduzindo as perdas por erro de leitura ou fraude
do operador.
Munido de uma interface visual cognitiva para tratamento de
exceções e alta imunidade à iluminação externa, o XReader
Pro atua na redução de perdas, especialmente no monitoramento das falhas operacionais e erros de multiplicação. No
caso de inconsistências, o sistema emite um alerta sonoro e no
monitor de falha de leitura, com a indicação do erro.

Solução:
• Esteira mais larga e veloz
• Rampa com roletes
• Área de embalagem customizável
• Monitor de conferência
• Espaço para impressora, teclado e coletor
manual

Reduz o tempo de confererência dos produtos depois da
coleta.

Atender os pedidos do e-commerce em no máximo D+1.

Agiliza a coleta (picking) dos produtos nas gôndolas.

Evita a sobrecarga dos caixas da loja.

Redução de perdas e erros.

Reduz as reclamações dos clientes.

Diante da tendência de lojas se tornarem pontos de
distribuição ou retirada de produtos, o XReader Pro
traz ao varejista um aumento na eficiência operacional
e oferece uma melhor experiência de compra aos
seus clientes.

Para mais informações:
www.gunnebo.com.br | (11) 3732-6626

