
Системи за преброяване на посетители за вериги магазини на дребно 

За броене посетители и централизирано отчитане на обектите от магазинната мрежа ние 
препоръчваме системата за преброяване на посетителите SensMax Pro TCP/IP. 

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

 безжични инфрачервени броячи на посещенията -

SensMax PRO S1 

 колектор на данни, той събира информация от

датчиците поставени на входните точки на обекта, където 

преминават посетителите - SensMax PRO TCPIP 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 система за преброяване на посетителите SensMax Pro TCP е в използването на 
безжичния брояч на посещенията SensMax PRO S1, със срок на живот на батерията до 2 години. 

Колекторите за събиране на данни SensMax PRO TCPIP, които четат данни от броячите на 

посещенията и автоматично прехвърлят записите към централния офис. Колектора се свързва 
директно към локална мрежа, без да се използва компютър в обекта, което значително подобрява 
надеждността и сигурността на цялата системата. Безжични броячи Ви позволяват, да инсталирате 
системата без допълнителни монтажни работи по стените на обекта и не е необходимо да бъдат 
използвани комуникационни кабели. 

Броячите на посещенията се инсталират на входа на обекта и оформят невидима инфрачервена 
бариера. Всяко пресичане на бариерата се преброява и се записва в паметта на броячите, след което 
броячите автоматично изпращат към колектора на данни. Колектора от своя страна автоматично 
изпраща статистически данни по локална мрежа или интернет, към сървъра на който се съхраняват 
данните от различни обекти. По този начин можете да автоматизирате системата за преброяване  на 
посетители както в няколко магазина в един град, така и в цялата страна. Всички броячи в магазините 
могат да бъдат групирани по различни критерии за отчитане, например: статистиката на магазин; 
статистическа група от магазините в района; статистика на града. 

За да анализ на статистическите данни се използва  EasyReport, с този софтуер можете да 
направите различни статистически, аналитични, административни и финансови отчети. Данните в 
приложението се обновяват автоматично. Възможно е също така експортиране на данните от 
приложението EasyReport в CSV и XML формати автоматично. 

Ако обекта не позволява да бъде свързан колектор на данни към локалната мрежа, можете да бъде 
използван колектора на данни SensMax PRO GPRS, за да прехвърляте данни през мрежата на 
мобилния оператор. 

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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