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Mes sukūrėme automatizuotą žmonių skaičiavimo sistemą, pagrįstą lengvai 
montuojamais belaidžiais jutikliais. Žmonių skaičiavimo sistema leidžia 
jums gauti žmonių srauto statistiką realiojo laiko režimu ir stebėti 
ją centralizuotoje internetinėje ataskaitų sistemoje. Galite 
pamatyti, kiek žmonių yra bet kurioje jūsų parduotuvėje 
ar prekybos centre ir pasidalinti šia informacija su vietos 
darbuotojais, kad galėtumėte kontroliuoti užimtumo lygį ir 
apriboti kitų žmonių atvykimą tuo pačiu išlaikyti socialinį 
atstumą.
Tiesioginė GO-STOP ataskaita rodo, kiek lankytojų dabar 
lankosi „ONLINE“. Tiesiog pastatykite „Smart TV“ (ar kitą 
išmanųjį įrenginį su ekranu) prie savo parduotuvės įėjimo ir 
parodykite GO-STOP ataskaitą per visą ekraną.

COVID19 KONTROLIUOKITE LEISTINĄ ŽMONIŲ SKAIČIŲ 
JŪSŲ MAŽMENINĖJE PARDUOTUVĖJE
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Sudomino? Išsamią konsultaciją suteiksime telefonu +370 696 10010, +370 652 26699

„EasyReport“ programinė įranga  su GO-STOP ataskaita
„EasyReport“ žmonių skaičiavimo programinė įranga yra svarbi lankytojų skaičiavimo sistemos dalis ir yra skirta rinkti 
ir saugoti duomenis, taip pat kurti įvairias ataskaitas. „EasyReport“ turi daugiau nei 20 grafinių ir lentelių ataskaitų bei jų 
skaičius ir toliau auga atsižvelgiant į mūsų klientų poreikius. „EasyReport“ leidžia rodyti lankytojo duomenis skaičiuojant 
kaip statistines, analitines, administracines ir finansines ataskaitas. Intuityvi ir patogi vartotojo sąsaja leidžia naudotis 
„EasyReport“ ne tik profesionalams, bet ir įprastiems vartotojams.

Dėl pandemijos COVID-19 buvo sukurta papildoma ataskaita, leidžianti realiojo laiko režimu stebėti kiek žmonių yra bet 
kurioje jūsų parduotuvėje ar prekybos centre.  

Vartotojas gali nustatyti skirtingus parametrus 
skirtingoms patalpoms: 

· Bendras plotas - kiek lankytojų leidžiame būti 
  patalpose.
· Beveik pilnas nustatymas - praneša, kai patalpos 
  beveik užpildytos.
· Atitinkami pranešimai, kurie bus rodomi pasiekus 
  visus išankstinius nustatymus.
· Atstatyti laiką - laikas, kai ataskaita automatiškai 
  nustatoma iš naujo.

Ataskaitą galima pasidalyti nuoroda. Visi, turintys 
nuorodą, gali pamatyti ataskaitą (be registracijos 
svetainėje).

Ataskaita  skirta kontroliuoti žmonių srautus vietoje. 
Tiesiog padėkite „Smart TV“ (arba kitą išmanųjį įrenginį 
su ekranu) prie savo parduotuvės įėjimo ir įveskite šią 
nuorodą interneto naršyklėje ir parodykite ataskaitą 
per visą ekraną.


