Pomáháme obchodníkům

získat více informací

a optimalizovat klientské zkušenosti

Vector 4D je nejnovější inovativní výrobek firmy
Irisys./UK/, jehož vývoj byl založen na dlouholeté zpětné vazbě obchodních partnerů. Vyniká vysokou přesností počítání a pyšní se měřením
dwell time a monitoringu personálu..
Tato objektivní data přesahují běžný rámec
počítání osob a umožňují obchodníkům přijímat obchodní rozhodnutí, zlepšující služby
zákazníkům, šetří náklady a zvyšují tržby..

STAFF DETECTION

Vylučte personál z počítání
nebo jej záměrně počítejte

CHILDREN

Počítejte děti a dospělé na základě měření jejich výšek..

DWELL

Měřte dobu zdržení zákazníků ve sledovaném
prostoru

?
ANONYMITY

Garantováno soukromí, zákazníci i personál - jsou anonymní

WORKS IN DARKNESS
Přesnost počítání neovlivněna
světelnými podmínkami a ani
odrazy od podlahy.

MULTI UNIT

Souvisle propojte více kamerových jednotek dohromady k pkrytí širokých
prostorů

Důvěřujte svým datům !
Dosáhněte nejvýše možnou přesnost počítání..
Vylučte pohyby personálu ze statistiky počítání.
Vyfiltrujte počet dětí a dospělých na základě přesného měření výšek návštěvníků..

Zlepšete obrat a konverze !
Nepromarněte obchodní příležitosti . Zjis
těte atraktivitu zboží měřením dwell
time /doby zdržení/ v daném prostoru .
Sledujte interakci personálu se zákazníky
Měřte délku front u pokladen.

Zlepšete dovednosti personálu !
Vyžadujte od personálu.důsledné plnění
jejich povinností.
Umísťujte personál v pravý čas na pravé
místo s využitím .automatické výzvy k obsluze. Maximalizujte efektivnost práce
personálu.

Zmapujte cesty klientů !
Porozuměním cesty zákazníka od vstupu k prodeji dokážete měřit efektivnost
vašeho prodeje..

Jednoduchý reporting
Data mohu být snadno vyčtena a integrována do existujícího reportingu.
Velké prodejní řetězce mohou být centrálně řízeny..

Poradíme vám
Kontaktujte nás pro více informací a
dejte nám vědět jak můžeme pomoci

+420 272 274 831
acsystems@acsystems.cz
www.acsystems.cz

Irisys has been the leading manufacturer
of people counters for over 20 years, and
has built a reputation based on the quality
and innovation of its products.
Based in the UK, working through a
worldwide network of partners, carefully
chosen to give the best local perspective
to customers all over the world.

15+ let zkušeností
2,500 instalovaných
počítadel

Over 10 billion people
counted annually
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