
Zastanawialiście się Państwo kiedykolwiek nad:
- rzeczywistą liczbą osób odwiedzających Państwa placówkę?
- efektywnością podejmowanych działań reklamowych?
- skutecznością zatrudnianego personelu?
Zbadanie tych i wielu innych czynników, decydujących o 
sukcesie rynkowym, nigdy jeszcze nie było tak proste!
Dzięki oferowanym przez nas urządzeniom możecie Państwo Dzięki oferowanym przez nas urządzeniom możecie Państwo 
skutecznie zidentyfikować mocne strony jakie Wasza firma 
okazuje w bezpośrednim kontakcie z Klientami, ale również 
zlikwidować ewentualne niedociągnięcia.

Policz korzyści!

www.liczniknet.pl



    porównać wyniki jeśli dysponujecie Państwo więcej niż jedną placówką

LicznikNET

    zbadać efektywność podejmowanych działań promocyjnych, analizując ilość  zainteresowanych
    którzy pojawili się np. w trakcie trwania kampanii reklamowej,

    elastycznie określić godziny otwarcia w zależności od intensywności odwiedzin,

    określić realny przepływ Klientów zależnie od godziny, dnia tygodnia, itd.  – co 
    pozwoli określić jak obciążony jest personel i czy właściwie dobrana jest ilość obsługi 
    w ciągu dnia; a także jak skuteczne są poszczególne zespoły Sprzedawców,

A wszystko to w bardzo prosty i czytelny sposób!
Zapraszamy na naszą stronę www.liczniknet.pl . Nadszedł czas by policzyć korzyści!

Nasze liczniki w dyskretny sposób policzą osoby wchodzące do 
wskazanej placówki, a dzięki czytelnej i wielofunkcyjnej analizie będziecie
Państwo mogli między innymi.:

Urządzenie mające ułatwić gromadzenie danych o liczbie osób odwiedzających sklep, butik, galerię, wystawę, 
salon samochodowy itp. Stanowi doskonałe źródło informacji dotyczącej popularności firmy oraz zainteresowania
klientów, szczególnie przydatne dla firm posiadających rozbudowaną sieć sprzedaży. Urządzenie nie ma
wyświetlacza, klawiatury i pracuje całkowicie autonomicznie. Gromadzone pomiary wysyłane są w postaci 
raportów pod wskazany adres e-mail. Mogą także być przekazywane do aplikacji „Statystyki on-line”, 
gdzie dopisywane są do bazy danych. Użytkownik posiadający tam konto może dane przeglądać w postacie
tabel i wykresów, wykonywać zestawienia i porównania a następnie w wygodnej postaci przenosić je dotabel i wykresów, wykonywać zestawienia i porównania a następnie w wygodnej postaci przenosić je do
raportów czy prezentacji.
Właściwości:
– zliczanie osób w rozbiciu na poszczególne godziny,
– pamięć danych pozwala na przechowywanie pomiarów z 7 dni,
– pomiary nie są tracone po zaniku zasilania,
– obsługa do 4 przejść,
– automatyczna wysyłka raportów w postaci wiadomości e-mail,– automatyczna wysyłka raportów w postaci wiadomości e-mail,
– wbudowany mechanizm uwierzytelniania e-mail (zabezpieczenie przed spamem),
– automatyczna synchronizacja zegara ze wzorcem czasu,
– autodiagnostyka i wykrywanie prób oszukiwania pomiarów,
– praca w sieci ze statyczną i dynamiczną numeracją IP,
– możliwość współpracy z aplikacją do analizy pomiarów „Statystyki on-line”,

Producentem urządzenia jest firma:
MIKRO SYSTEM
ul. Siewki 6
96-321 Zaręby
tel.  0509 38 99 48
info@licznik-gosci.pl

Szczegółowych informacji udzieli Państwu:

www.liczniknet.pl

Policz korzyści!


