شرکتپیشرانصنعتویرا

طراح و تولیدکننده سیس��تمهای اتوماسیون صنعتی

شمارشــگرتردد

نمایشگاهـی و فروش��ـگاهی
قابلیتهای سیستم
شمارشگر بازدید فروشگاهی
)1ثبت تردد ساعتی-روزانه-هفتگی و ماهانه
)2تعیین ساعات کم ترافیک و پر ترافیک
)3تعیین روزهای کم ترافیک و پر ترافیک
)4تعیین متوسط بازدید روزانه -هفتگی
)5قابلیت نمایش روی مونیتور
)6قابلیت اتصال به شبکه
)7قابلیت ارسال اطالعات از طریق موبایل
)8نصب آسان و قابل جابجایی

TRAFFIC
COUNTER

پس از گذش��ت س��الهای متم��ادی از بکار گیری سیس��تم های شمارش��گر ه��ای بازدید
( )traffic counterدرکش��ورهای آمریکایی و اروپایی و همچنین جنوب ش��رقی آسیا مفتخریم
تا باطالع برس��انیم شرکت پیشران صنعت ویرا اولین طراح وتولید کننده سیستمهای آمارگیر
نمایش��گاهی و فروشگاهی در ایران اس��ت که با توجه به نیاز مدیران ایرانی سیستم فوق را
طراحی و تولید نموده این تجهیزات قادرند تا میزان ترددساعتی -روزانه  -هفتگی و ماهیانه
محل مورد را ثبت و مونیتور کرده و به صورت جداول با تاریخ و س��اعت به مدیر ارایه دهند
همچنی��ن ای��ن آمار می تواند روز و س��اعات پرترافی��ک و کم ترافیک را پی��ش بینی نموده تا
برای بهبود مدیریت نیروی انس��انی در محل نمایشگاه یا فروشگاه بکار گرفته شود ضمنا این
سیستم قابلیت شمارش مدعوین چندین درب ورودی و یا خروجی را همزمان دارد و می تواند
همه اطالعات فوق را تحت یک فایل اکسل در اختیار مدیر قرار دهد کاربردهای این سیستم
برای مدیریت فروش و خدمات مش��تریان بسیار حایز اهمیت بوده و به مدیر کمک می کند تا
عملکرد فروش��گاه خود را در ارایه یک محصول جدید و یا تخفیفات فروش فصلی و همچنین
بازخورد تبلیغات محیطی انجام شده و مواردی از این قبیل مورد سنجش و ارزیابی دقیق قرار
دهد تا در تصمیمات بعدی و برنامه های تبلیغاتی آتی خود استفاده نماید

)1کاربرد در مدیریت فروش
الف)بررسی میزان مراجعات
ب)مدیریت منابع انسانی
ج)بررسی میزان مقبولیت یک محصول
د)دستیابی به آمار واقعی
ه)تعیین میزان رضایتمندی
و)درک و حل مشکالت ناشی از موانع فیزیکی
ز)عکس العمل بموقع
د)برنامه ریزی برای ترافیک بازدید

)2کاربرد در مدیریت خدمات
ب)تعیین وضعیت پاسخگویی
ج)تعیین میزان موفقیت
)3کاربرد در مدیریت هزینه
الف)تعیین رشد هزینه
ب)تعیین میزان اجاره بها
ج)تخمین میزان رشد مصرف انرژی
د)تخمین میزان رشد منابع مصرفی
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