intelligent concepts

sobre nós

A Surfaceslab está focada em desenvolver superfícies inteligentes state of the art que
permitem a comunicação com objectos através da tecnologia RFID (Identificação por
Rádio-Frequência). A sua experiência de diversos anos em investigação, TIs e produção
permitiram a criação das superfícies inteligentes com elevada performance que são as
mais competitivas do mercado, abrindo novas possibilidades no controlo e gestão de
stocks e de outros bens. A Surfaceslab resulta de diversos anos de investigação e
desenvolvimento entre a indústria e o meio académico, resultando num conceito que
está em processo de registo de patente.
Estruturada para desenvolver e produzir qualquer bem que leia RFID de uma forma muito
controlada, que é tradicionalmente muito difícil de se atingir com a tecnologia UHF (Ultra
High Frequency), fornecemos um vasto leque de produtos e serviços que vão desde a
mobília com superfícies inteligentes até soluções chave-na-mão.
Para saber mais, visite: www.surfaceslab.com ou e-mail para info@surfaceslab.com

produtos

Os produtos Surfaceslab demonstram a capacidade da nossa tecnologia e ajudam os
negócios a atingir um elevado retorno do investimento (ROI) na implementação
de projectos RFID.
O nosso portfolio de produtos UHF inclui:
— SUPERFÍCIES INTELIGENTES
— MULTIPLEXADORES E LEITORES RFID
— OPÇÕES MODULARES

SUPERFÍCIES INTELIGENTES
Com um volume de confinamento de poucos centímetros e uma performance de leitura
extremamente fiável, a tecnologia Surfaceslab é inovadora.
ARPs – Adjacent Reading Products
Vocacionadas para retalho com leitura adjacentes, sendo ideais para livrarias, bibliotecas,
lojas de CDs/DVDs e produtos de reduzidas dimensões tal como exposição de
dispositivos electrónicos (gadgets) ou qualquer outra solução de retalho onde as
capacidades de leitura de proximidade até 15cm sejam suficientes.

VRPs – Volume Reading Products
Vocacionadas para uso genérico, tais como o retalho têxtil, onde capacidades de leitura
em volume sejam necessárias.

MULTIPLEXADORES E LEITORES RFID
A necessidade de multiplexar um elevado número de pontos de leitura é fundamental
para garantir uma solução competitiva em termos de custo. Os multiplexadores (MUXs)
da Surfacelab apresentam alta velocidade, baixas perdas e são de baixa manutenção.
Com ou sem leitor incorporado a nossa solução MUX permite ligar até 32 antenas.

Existem disponíveis as seguintes soluções técnicas:
— MUX Ethernet de 16 portos
— MUX Ethernet de 16 portos com leitor integrado
— MUX Ethernet de 32 portos com leitor integrado
— Leitor RFID Ethernet de 4 portos RF
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OPÇÕES MODULARES
As nossas soluções contemplam desde a definição do design de mobiliário e interiores,
passando pela produção do mobiliário, instalação da infra-estrutura de RFID até à
implementação de software de gestão de dados.
revestimentos

A infraestrutura RFID permite ligar até 64 superfícies inteligentes a um leitor RFID de 4.

opções
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soluções
para o seu projecto

As nossas equipas de design e técnicas trabalham em conjunto e proximidade para desenvolver soluções que satisfaçam as mais complexas necessidades. Seja devido a limitações de espaço, ao uso de materiais técnicos, a acabamentos específicos ou à necessidade de implementação de uma infra-estrutura RFID ou software específicos, as
nossas equipas trabalham com o cliente para costumizar os nossos produtos e soluções
respondendo a diferentes necessidades.

Backoffice
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Middleware

Sector Livreiro

Farmácias

Os maiores desafios do sector livreiro passagem pela melhoria do serviço ao cliente e o
fornecimento de experiências interactivas. Através da utilização das superfícies inteligentes os
negócios no sector livreiro podem obter, entre outras, as seguintes vantagens

Os maiores desafios das farmácias centram-se redução de erros (devido ao processamento
manual) e na melhor utilização do tempo dos farmacêuticos. As principais vantagens são:

• reposições automáticas com base em dados reais
• identificação na prateleira (identificação de produtos mal colocados)
• Localização de produto, permitindo aos consumidores localizar os produtos desejados
mais facilmente
• Aumento de vendas, devido à redução de rupturas de stock (OOS – Out of Stock)

• melhoria do First Expire First Out (FEFO), devido à disponibilidade de dados de stock em
tempo real
• reposições automáticas com base em dados reais
• rastreabilidade de produtos de elevado valor
• identificação na prateleira (identificação de produtos mal colocados)
• validação de entrega dos produtos correctos para as necessidades específicas de
cada doente

Retalho Têxtil

Retalho de Calçado

Para ter sucesso no ambiente competitivo dos negócios é necessário ter dados rigorosos e online
de forma a melhorar a tomada de decisões. Através da utilização das superfícies inteligentes os
negócios de retalho têxtil podem obter, entre outras, as seguintes vantagens:

O retalhista de calçado necessita melhorar o serviço ao cliente e manter a diferenciação face aos
concorrentes. O RFID e as nossas superfícies inteligentes são as tecnologias indicadas para este
negócio. As principais vantagens são:

• reposições automáticas com base em dados reais
• localização de produto, permitindo aos consumidores localizar os produtos desejados
mais facilmente
• Contagens de movimentos, melhorando a decisão ao nível da localização do produto
através de dados reais sobre que produtos são movimentados vs. realmente comprados
• aumento de vendas, devido à redução de rupturas de stock (OOS – Out of Stock)
• redução de Stocks

• contagens de stock em tempo real (sem intervenção de pessoas)
• identificação na prateleira (identificação de produtos mal colocados)
• contagens de movimentos, melhorando a decisão ao nível da localização do produto
através de dados reais sobre que produtos são movimentados vs. realmente comprados.
• aumento de vendas, devido ao aumento da taxa de conversão.

Retalho Genérico
As soluções da Surfacelab ajudam o retalho a reinventar-se de forma a que atinjam melhores
resultados através do aumento no nível de satisfação do cliente e, por fim, através do aumento das
vendas. Quer um negócio necessite de controlar as datas de validade, validar a autenticidade
(controlar contrafacção) ou simplesmente localizar os seus produtos, a tecnologia RFID e as
superfícies inteligente são certamente uma brilhante ferramenta no aumento da performance.

Existem diversas aplicações, incluindo p.ex. a área da saúde e da gestão documental,
onde esta tecnologia pode ser usada. Usando as nossas soluções os diversos negócios
podem obter, entre outras, as seguintes vantagens:
• rastrear e controlar o stock de produtos de elevado valor (tais como, dispositivos médidos ou gadgets
tecnológicos).
• rastrear e controlar bens sensíveis (tais como, documentos/dossiers confidenciais e substâncias químicas.
• visibilidade em tempo real permitindo a redução de stocks, do capital humano e evitar rupturas de stock
(OOS – Out of Stock).
• possibilidade de gerir em tempo real cenários de multi loja/site.

PARCEIROS

CONTACTOS

Interessado em tornar-se membro da nossa rede de parceiros? Por favor envie-nos os
seus detalhes e objectivos para criarmos parcerias win-win:

Surfaceslab
Apartado 9
3730-953 Vale de Cambra

partners@surfaceslab.com

PORTUGAL
telf. +351 256 426 525
fax +351 256 426 301
info@surfaceslab.com
www.surfaceslab.com

MOVE IT, WE’LL
FIND IT

www.surfaceslab.com

