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Introdução soluções dod
Contador
Realiza a análise das vendas, como horários de pico, melhor dia na semana, taxa de conversão
de quantas pessoas entram e de fato compram! Auxilia o varejista a saber quando ele precisa
ter uma equipe reforçada em campo.
Hot Zone (Mapa de Calor)
Com este dispositivo instalado em um ambiente, é possível realizar a identiﬁcação de problemas
ou obstáculos, caso existam dentro de sua loja. Como por exemplo, um layout desajeitado,
ocultando um produto que deveria ser o sucesso da loja.
De acordo com o tempo de permanência das pessoas em um ponto, o nosso Hot Zone traduz
essa informação em forma de cores e de hora em hora faz uma atualização na plataforma dod.
Taxa de Ocupação
Esta função realiza a média de pessoas em um ambiente, gerando indicadores que podem ser
acessados em nossa plataforma com todas as informações necessárias para que o nosso cliente
possa saber detalhadamente o ﬂuxo de pessoas em sua loja, e dessa forma entender melhor o
seu próprio negócio.
Tais facilidades e análises de dados ajudam o varejista a tomar decisões no seu dia-a-dia e
saber que atrai ou não o seu público-alvo.
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Bem-vindo ao futuro do varejo
Vamos começar a sua experiência.
Você está recebendo:
Suporte articulado

Cabo de alimentação
(entrada 110V-220V)

Dispositivo

Kit parafusos e bucha para ﬁxação do suporte
(em caso do dispositivo ser da função Hot Zone e/ou Análise de Ocupação)
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Componentes do dispositivo:

Reset
Led

Câmera Contador
(não apertar)

Câmera
Hot Zone/Análise de Ocupação
(não apertar)

Ventilação

Entrada alimentação

(não obstruir)
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ATENÇÃO
Observe a luz do seu dod, cada cor representa uma etapa do processo:
Vermelha contínua, indica a primeira conﬁguração.
Vermelha piscando, buscando o acesso à rede Wi-Fi.

Verde contínua indica dispositivo pronto para conﬁguração.
Verde piscando, conﬁgurando, aguarde.

Luz azul indica que o dispositivo está operante.
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Iniciando a sua experiência
Neste capitulo vamos colocar o dispositivo para funcionar!

1º Passo: Conecte o cabo no dispositivo dod e
então, o outro lado do cabo na tomada.

Observe que uma luz vermelha irá acender.
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2º Passo: Quando o seu dispositivo estiver com a luz verde
contínua, conecte-se à rede Wi-Fi de nome
“Bem-Vindo ao dod”.
A senha desta rede é “dodvision”.

Nota: Desligue o 3G do seu dispositivo (celular ou computador).

3º Passo: Escaneie o QRCode ao lado para continuar
a conﬁguração ou acesse seu navegador com o
endereço: http://dod.setup

4º Passo: Conecte-se a rede Wi-Fi local, da sua casa
ou local de trabalho e aguarde o processamento como
o exemplo das telas a seguir:
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Nota: Se o seu dispositivo dod retornar ao estado verde, tudo bem, reinicie o processo
a partir do 2° Passo, na página anterior.
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5º Passo: Agora, em nosso site, dodvision.com, você precisa criar uma conta e
cadastrar seu dod com o código que se encontra atrás do dispositivo
e no informativo que o acompanha.
ENTRAR

.
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6º Passo: Cadastre o seu primeiro dod clicando no botão: + Novo Dispositivo;
Coloque o código de ativação de será solicitado, e então, seleciona a função
correta do dispositivo! (Contador, Hot Zone e/ou Análise de Ocupação)

7º Passo: Explore a plataforma e entenda como ela funciona!
Temos gráﬁcos diários e semanais;
Criamos uma linha do tempo de acordo com os dados que colhemos;
Descubra quais são os horários mais movimentados e vamos trabalhar juntos!
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Instalando um Contador
Depois de conﬁgurado é necessário realizar a instalação correta dos dispositivos
para garantir o bom funcionamento e coleta de dados!
O seu dispositivo dod deve ﬁcar o mais próximo
da borda superior da porta que será monitorada,
podendo ler da maneira correta a logo dod.

É importante ressaltar que a câmera
deve estar voltada para baixo.

Câmera Contador
(não apertar)
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Recomendável não ultrapassar 2,30 metros de altura.
Quando estiver satisfeito com a posição, retire a película de proteção das ﬁtas
de ﬁxação (encontradas na parte de trás do dispositivo) e ﬁxe-o.

Nota: Atenção à posição do dispositivo, pois caso contrário,
haverá obstrução da imagem capturada pela câmera.

Fitas de ﬁxação
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Instalando um Mapa de Calor
Para a instalação do seu dispositivo com função Hot Zone e/ou Análise de Ocupação,
outros cuidados são necessários para ﬁxar o seu dispositivo dod no ambiente.

Angulação do dispositivo

Parafuso e porca

Recomendamos que o dispositivo ﬁque em uma angulação padrão de 30°, mas a angulação
do dispositivo requer ajustes de acordo com cada ambiente. Para realizar tal ajuste, pode-se
folgar o parafuso e porca do suporte do HotZone, angular para melhor atender o ambiente,
e apertar novamente.
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Para um bom resultado do seu dispositivo em mãos,
é recomendável não ultrapassar 3 metros
de altura ao instalá-lo.

É importante ressaltar que a câmera deve estar
voltada para a área a ser monitorada,
podendo ler da maneira correta a logo dod.

Câmera Mapa de Calor
(não apertar)

Certiﬁque-se de que o local de ﬁxação é apropriado,
importante não ﬁxar em locais frágeis ou instáveis.
Nota: Atenção à posição do dispositivo, pois caso contrário,
haverá obstrução da imagem capturada pela câmera,
não colocar de frente para pilares ou colunas .
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Informações sobre botão reset
Este capitulo é importante para qualquer funcionalidade/dispositivo dod.
Caso suas informações de rede Wi-Fi local sejam alteradas, será necessário
resetar o seu dod. Para realizar este procedimento pressione o botão com o
auxílio de algo ﬁno. Ex: um clips

Localização do
Botão Reset

Ao realizar este procedimento, é necessário
voltar ao 2° Passo do Iniciando sua Experiência.
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Finalizando a sua experiência
Com o dod você entenderá seu funil de vendas, a jornada de compra e
pontos de desistência, bem como o nível de engajamento da equipe!

Por isso desejamos que sua experiência
não acabe por aqui, ﬁque de olho nas nossas
novidades e dicas nas nossas redes sociais!

linkedin.com/company/dod-vision/
facebook.com/dod.smart/
instagram.com/dodvision/
contato@dodvision.com
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Agradecemos a sua escolha!

Agora você pode acompanhar
as informações geradas pelo dispositivo
em: dodvision.com

