ControlPoint

C15 PeopleCounter

Infrared [IR] Systems

Kompletny system liczenia
klientów w placówkach na
całym świecie!

Licznik klientów PeopleCounter C15 służy do prowadzenia statystyk gości sklepu, muzeum, salonu, barów, restauracji,
sklepów spożywczych, galerii handlowej lub jakiejkolwiek innej placówki.Dzięki dokładnym godzinowym statystykom
można obliczać współczynnik konwersji sprzedaży, efektywności akcji reklamowych, promocji, marketingu czy
dostosowania ilości obsługi do natężenia ruchu.
Co wyróżnia ten produkt na tle konkurencji:












3 lata rozwijana konstrukcja, oprogramowanie w języku polskim, stabilna praca przez lata, został uproszczony
do minimum wiedzy IT, pozwala w łatwy sposób zarządzać bazą danych wielu sklepów
Brak kosztów montażu przez wyspecjalizowany seriws: Oszczędność czasu i pieniędzy. Łączność licznika za
pomocą WiFi. Możliwe wykorzystanie gotowej instalacji z poprzedniego licznika. Instrukcja krok po kroku
wyjaśnia jak zamontować licznik, można zamontować go samodzielnie w kilkadziesiąt minut. Dzięki
inteligentnemu oprogramowaniu, bariera wykrywa tylko ludzi, brak fałszywych impulsów, które często
występują przy innych rozwiązaniach (np ultradźwiękowych licznikach sufitowych, czy kamerach podczerwieni,
które nie sprawdzają się np. przy pogrzewanej podłodze lub kurtynie grzewczej).
Pamięć wbudowana na 365 dni zabezpiecza przed utratą danych w komputerze.
Zabezpieczenie hasłem 128 bitowym chroni dane Twojej firmy.
Licznik może pracować bez dostępu do sieci Internet czy bez połączenia z komputerem - może być w pełni
autonomiczny dzięki wyświetlaniu najważniejszych danych na wbudowanym wyświetlaczu LCD (który można
wyłączyć jeśli jest taka potrzeba)
Nie potrzebuje do pracy wymiany baterii, co ogranicza koszty i zazwyczaj problematyczną wymianę (licznik
zamontowany na stałe)
Program jest gratis. Po prostu. Nie musisz kupować licencji na dodatkowe stanowiska.
Posiada wbudowany zegar, informacje o wyłączeniu licznika, informacje o blokadzie bariery z podanym czasem
Zasięg bariery podczerwieni to 10m.
Do jednego licznika możesz podłączyć dwa przejścia lub stworzyć licznik dwukierunkowy (ilość wejść/wyjść),
który pokazuje dodatkowo ile osób jest wewnątrz sklepu. Możesz także nie korzystać z komputerów i
odczytywać wynik na ekranie LCD licznika.

Kompletny zestaw składa się z:










Centrala Licznika Control Point People Counter C16
Markowy zasilacz Motorola
Standardowa bariera podczerwieni IR do 10 metrów
Oprogramowanie (przetestowane) na Win XP, 7, 8.1, 10
Opakowanie kartonowe
Szczegółowa instrukcja montażu oraz obsługi programu CounterC16 w języku polskim
Gwarancji 2 letnia
Faktury VAT 23%

W pełni konfigurowalny. Produkt Polski. W cenie niższej niż najtańsze urządzenia wątpliwej jakości z Chin. Polecamy!
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