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Πώς ελέγχετε 
σήμερα το 

επιτρεπόμενο 
όριο πελατών 

στο κατάστημα; Για να δοθούν κάρτες στους πελάτες απασχολείτε προσωπικό της εταιρίας ή 
της security. Μια διαδικασία που είναι χρονοβόρα, πεπαλαιωμένη, και αποσπά 
προσωπικό από τα πραγματικά τους καθήκοντα.

Χρησιμοποιώντας κάρτες εισόδου χέρι με χέρι

Η δαπάνη σε ανθρωποώρες για ένα αντικείμενο με μηδενική παραγωγικότητα είναι 
καθαρό χάσιμο πόρων. 

Με περιττό κόστος

Όλοι μας γινόμαστε περισσότερο επιφυλακτικοί όταν πρέπει να αγγίξουμε αντικείμενα που 
χρησιμοποιούνται δημόσια, όπως οι κάρτες εισόδου. 

Επισφαλές για τους πελάτες και το προσωπικό

Οι πελάτες μένοντας για ώρα στην ουρά χωρίς να έχουν επίγνωση της ροής αναπτύσσουν αρνητικά 
συναισθήματα μειωμένης πελατειακής ικανοποίησης. 

Επιδείνωση της αγοραστικής εμπειρίας 

Να περάσει ένας!

Οι κάρτες δεν προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με τη ροή πελατών στο κατάστημα. Δεν υπάρχει 
δυνατότητα συλλογής δεδομένων για τις ουρές, τις εισόδους τις εξόδους και κανένα στοιχείο σχετικό με 
τους πελάτες σας.   

Δεν λαμβάνετε καμιά πληροφόρηση



Οθόνες Live Occupancy

4



Service Concept
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Τοποθετούμε αισθητήρες στις 
εισόδους και αυτόματα μετράμε 
τη ροή των πελατών. 

Η οθόνη μπορεί να προσαρμοστεί με τα 
χρώματα και τη γραμματοσειρά του brand 

του καταστήματος

Η τρέχουσα διαθεσιμότητα 
προβάλλεται σε μια οθόνη καθώς 
και το μήνυμα που επιτρέπει ή 
απαγορεύει την είσοδο στον 
επόμενο πελάτη. 

Η διαθεσιμότητα χώρου μπορεί να προβληθεί 
και online ενώ ειδοποιήσεις μπορούν να 
σταλούν με SMS ή email στο προσωπικό



Working principles
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v Μέγιστο ύψος εγκατάστασης 12μ
v Εύκολη και διακριτική εγκατάσταση



Sensor Hardware
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Οι αισθητήρες είναι Brickstream ή Xovis

Με ύψος τοποθέτησης στα 5μ, η επιφάνεια κάλυψης 
φτάνει τα 6 μέτρα. 

Σε ένα μικρό κατάστημα ο ίδιος αισθητήρας 
μπορεί να καλύψει και το service/ταμείο ώστε να 
μας δώσει και πληροφορίες για το χρόνο και την 

ουρά αναμονής. 



Raspberry Pi4 microcomputer
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Μικροϋπολογιστής για να συνδέσουμε το 
Monitor Το πακέτο περιλαμβάνει:

• Raspberry Pi 4 Model B, 4GB
• 1 × micro HDMI to Standard HDMI (A/M) 1m 

Cables
• Raspberry Pi 15.3W USB-C Power Supply
• Raspberry Pi 4 Case
• Software Image
• 16GB NOOBS with Raspbian microSD card



Custom μηνύματα
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Flow Diagram
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Software dashboard
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Traffic Analytics, Real-Time Dashboard, Software Updates, Alerts & Notifications, Data Integration (CSV)

Το λογισμικό χρεώνεται ως μηνιαία τιμή ανά αισθητήρα



Πλεονεκτήματα
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Τηρούνται τα νόμιμα όρια ασφαλείας, δεν 
ανταλλάσσονται κάρτες ή άλλα αντικείμενα. 
Οι ροές είναι γρηγορότερες. 

Ασφάλεια Πελατών και Εργαζομένων
Δεν σπαταλάτε πόρους για 

αχρείαστες και αντιπαραγωγικές 
δραστηριότητες.

Οικονομία

Κατανοείτε το traffic πελατών, γνωρίζοντάς 
τους καλύτερα. Συσχετίζετε πωλήσεις, ροές, 

και άλλους παράγοντες π.χ. τον καιρό. 
Παρακολουθήστε την απόδοση του 

καταστήματος μέσω KPI’s. 

Business Intelligence

Post 

Covid

Οι πελάτες εισέρχονται γρηγορότερα, 
ενημερώνονται με σαφήνεια, ακόμα και 
online ώστε να επιλέξουν την ώρα αγορών

Ικανοποιημένοι πελάτες



Ένα σύστημα - Περισσότερα Οφέλη 

13

ü Το σύστημα μετράει κάθε πελάτη και πόση ώρα έμεινε στο κατάστημα. 

ü Συγκρίνει πόσοι από τους διερχόμενους περαστικούς μπήκαν στο κατάστημα.

ü Αναλύει τα θερμά και τα ψυχρά σημεία του χώρου με βάση τις κινήσεις των πελατών. 

ü Διακρίνει πόσοι επισκέπτες έφυγαν από το κατάστημα χωρίς να αγοράσουν κάτι. 

ü Αριθμεί όσους πελάτες στάθηκαν σε συγκεκριμένα σημεία του χώρου και για πόση ώρα. 

ü Εποπτεύει και παρουσιάζει την απόδοση του καταστήματος σε πραγματικό χρόνο.

ü Κατατάσσει τα καταστήματα του δικτύου σε σειρά απόδοσης με βάση τον αριθμό επισκεπτών και τον 

όγκο πωλήσεων. 

ü Υπολογίζει την ώρα αναμονής στην ουρά ταμείου ή εξυπηρέτησης. 

Η καταμέτρηση είναι μόνο η αρχή  



KPI’s
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ü Footfall analytics  πόσο ελκυστικό είναι το κατάστημα και τι μπορεί να κάνει για να αυξήσει τους 

εισερχόμενους – analyticsσε συνδυασμό με δημογραφικά στοιχεία. 

ü Conversion Rate improvement  Πόσοι από τους εισερχόμενους αγόρασαν κάποιο προϊόν

ü Service time optimization  Πόσο γρήγορα εξυπηρετούνται οι πελάτες σε σημεία (ταμείο, ψυγείο κοπής, 

κλπ)

ü Promotion results  μετράμε με ακρίβεια την αποτελεσματικότητα των προωθητικών ενεργειών ανά 

σημείο

ü Comparative performance awareness  Συνεχής βελτίωση των αποτελεσμάτων και της απόδοσης ανά 

κατάστημα υπάλληλο, περιοχή κοκ

ü Saving  άμεση εξοικονόμηση του κόστους ελέγχου εισόδου

Μετρήσεις για Υψηλότερη Απόδοση
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