
Системи за преброяване на посетители в Търговски центрове 

За автоматизирано отчитане на посетителите и определяне на броя на посетителите в различни зони и 
помещенията в развлекателни комплекси, търговски центрове и други големи помещения ние 

препоръчваме системата SensMax Pro GPRS . 

Тази система за преброяване на посетители се състои от 
четири компонента:  

 безжични инфрачервени броячи на посещенията -

SensMax PRO D3 

 колектор на данни, той събира информация от

датчиците поставени на входните точки на обекта, където 

преминават посетителите - SensMax PRO GPRS или колектор 

с дълг обхват SensMax LR TCPIP 

 сървърно приложение за събиране на данни от

колектора на данни - SensMax Server 

 компютърно приложение за генериране на различни

доклади и репорти – EasyReport 

Предимството на системата за преброяване на посетители SensMax PRO GPRS е в използването на 
безжичните броячи на посещенията SensMax PRO D3 с функция за отчитане на посоката на 
движение на посетителите, т.е. в допълнение към статистиката за посещаемост на обекта, позволява 
да се определи и брой посетители в определена зона на обекта. Например, може да се определи 
броят на посетителите на даден етаж на търговския център или посещенията на конкретен обект или 
зона, може да бъдат определени най-натоварените входове и изходи на обекта.  

Данните за броя на посетителите се показват както под формата на статистика, така и в реално 
време.  

Благодарение на уникалната новаторска технология XLP (Extreeme Low Power), разработена от 
SensMax, живота на батериите (АА батерии) в безжичните броячи е до 2 години, което няма аналог в 
света. Препоръчваме ви да използвате колектор на данни SensMax PRO GPRS с функцията на 
трансфер на статистическите данни през мобилния оператор. По този начин системата за броене на 
посетители е напълно независима, както и лесна за инсталиране, без строителни работи за 
извеждане на комуникационни кабели. 

Броячите се инсталират на входа и оформят невидима инфрачервена бариера. Всяко пресичане на 
бариерата се преброява и се записва в паметта на броячите. Статистическите данни от броячите 
автоматично се изпращат към колектора на данни, който автоматично изпраща данни посредством 
GPRS, към сървъра на който се въвежда инструкция за съхранение на данните от различните 
колектори. 

За анализ на статистическите данни се използва програма EasyReport. С нея можете да направите 
различни статистически, аналитични, административни и финансови отчети. Данните в програмата 
EasyReport се обновяват автоматично. Контролът на броя на посетителите може да се извършва в 
реално време с кратко закъснение до 20 секунди. Също така, системата съхранява статистиката за 
посещенията от всяка зона в обекта и позволява натрупване на статистически данни, който в 
последствие могат да бъдат проследявани, съпоставяни и анализирани. 

За повече информация относно системите за преброяване на потребители Моля свържете се с 
нашия офис: 
РеЕкзе ООД, 02/442 40 00, моб: 0888 333975, e-mail: office@reexe.com 
гр. София бул. „Александър Стамболийски“ 130-132, бизнес сграда "Техноарт" ет.4, офис 6 
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