
SmartOccupancy
Parduotuvės užimtumo matavimas realiu laiku



Checkpoint "SmartOccupancy" sprendimas leidžia stebėti parduotuvės 
užimtumą realiu laiku. Parduotuvės vadovai gali savarankiškai nustatyti ir 
pakeisti užimtumo lygius sistemoje prisijungdami prie sistemos internetinio 
ryšio pagalba. 

Parduotuvėse, kuriose vagysčių rizika didelė, šis sprendimas gali padėti 
efektyviau paskirstyti darbuotojus parduotuvės zonoje ir taip sumažinti 
nusikaltimų atvejus. 

Parduotuvėse, kuriose lankytojų skaičius yra ribojamas, „SmartOccupancy“ 
suteikia galimybę parduotuvės vadovams ar apsaugos darbuotojams realiu 
laiku stebėti parduotuvėje esančių pirkėjų skaičių.

Sprendimas gali būti pritaikytas skirtingoms zonoms toje pačioje 
parduotuvėje, pavyzdžiui, tualetuose.

90 serija

180 serija

Serijos numeris

• PARDUOTUVĖS ĮĖJIMO ZONŲ STEBĖJIMAS: jutikliai gali atskirai suskaičiuoti, 
kiek žmonių įėjo ir išėjo per kiekvieną parduotuvės įėjimo zoną. 

• KONSOLIDUOTI DUOMENYS IŠ SKIRTINGŲ ZONŲ: Sprendimas leidžia
susisteminti ir pateikti konsoliduotą informaciją iš skirtingų parduotuvės
zonų.

• IDENTIFIKUOJAMI PILNAI NEĮVYKĘ APSILANKYMAI: klientui įėjus į
parduotuvę, o paskui persigalvojus ir iš karto išėjus, sistema tokio lankytojo
neužfiksuos.

• TIKSLUS SKAIČIAVIMAS PERPILDYTOSE VIETOSE: Checkpoint
„SmartOccupancy“ sprendimas užtikrina nepriekaištingą skaičiavimo
tikslumą net didelio užimtumo vietose.

SmartOccupancy 
Parduotuvės užimtumo matavimas realiu laiku

"SmartOccupancy" leidžia vadovams stebėti užimtumą parduotuvėje realiu 
laiku ir priimti sprendimus, remiantis konkrečiais duomenimis. Skirtingos 
spalvos sistemoje parodo parduotuvės užimtumo lygį, o siunčiami įspėjimai 
leidžia parduotuvės personalui nedelsiant reaguoti į situacijos pokyčius.  
Tendencijų analizė leidžia įsivertinti dienos/savaitės lankytojų skaičių visose 
parduotuvėse ir stebėti kaip parduotuvės atitinka nustatytus reikalavimus dėl 
ribojamo lankytojų skaičiaus parduotuvėje. 

WWW.CHECKPOINTSYSTEMS.COM

RAUDONA: Maksimalus 
parduotuvės užimtumas pasiektas 

PILKA: Užimtumo apribojimo 
nustatymai netaikomi 

GELTONA: Parduotuvės  
      užimtumas beveik pasiektas

VisiPlius 3D jutiklis        Montavimo aukštis Aprėptis

210 – 350 cm

300 – 600 cm

30 m2

64 m2

10147103  
10147104  
9498580  
10148813  
9498557 
10074692 
9534390  
9534391 
9476072 

Aprašymas

VISIPLUS-3D SENSOR 90 BASE
VISIPLUS-3D SENSOR 180 BASE
PoE Injector RJ45 10/100/1000, TPE-113GI 
SMARTRFID EAS SERVER - PI 32GB EU
ROUTER 3G, 4 port ETH + 1 WAN + WLAN
RFID E10 D-Link 5-jungčių eternet jungt is - D-LINK 
DES-1005D  TABLET SAMSUNG TAB A T510 
Compulocks / Maclocks Galaxy Tab A 10.1” 2019 
Kabelis RJ45 CAT6 S-STP oranžinis 0,5 m




