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MINÄ PÄIVINÄ JA MIHIN VUOROKAUDENAIKAAN
tarvitset lisähenkilöstöä?

MIKÄ ON KÄVIJÖIDEN JA TEHTYJEN KAUPPOJEN
SUHDE? Montako prosenttia kävijöistä ostaa

MITEN SISÄÄNTULOLIIKENNE JAKAANTUU?
Mitkä ovat kulkureitit ja niiden kävijämäärät? Minne
myymälämainonta kannattaa kohdistaa

ONKO SINULLA LIIKETILOJA VUOKRATTAVANA?
Todista liikepaikkasi vetovoimaisuus. Näytä
miksi siitä kannattaa maksaa

KUINKA MONTA KONTAKTIA KAMPANJA TAVOITTI?
Näytä tulokset, älä arvaile

TÄSMÄÄKÖ LIPPUTULOT KÄVIJÄMÄÄRÄÄN?
Sisääntuloporteilla olevat anturit kertovat
määrän. Ajan kuluessa myös tilaston. Sinä voit
analysoida tuloksia.

MITÄ PIDEMPÄÄN TIETOA KERÄÄT sitä tarkempaa
ja luotettavampaa tilastoa järjestelmä tuottaa.

KÄYTÄ MISSÄ HALUAT JA MILLOIN HALUAT.
Selainpohjaisia palveluita voit käyttää siellä missä
sinulla on internetyhteys käytettävissäsi. Et ole
sidottu aikaan etkä paikkaan.

Miksi VISIittiLOKI?
Visi LOKI

laskee ja tilastoi kävijöitä

Visi LOKI
laskee ja tilastoi kävijöitä

Kauppakeskukset ja marketit

Varastot

Jäteasemat

Ulkomainospaikkojen myyjät

Pysäköintitalot ja -valvojat

Suuret asiakaspalvelupisteet

Urheiluhallit

EI PELKÄSTÄÄN LASKE VAAN
TILASTOI JA  AUTTAA TEKEMÄÄN
OIKEITA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ
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selainpohjaiset pa lve lut

web

VISIittiLoki selainpohjaisen palvelun tehtävänä on laskea ja tilastoida 
kävijämääriä ja tuottaa saaduista tuloksista analysoitavaa tilastotietoa. 
Järjestelmän tuottama mittaustieto on faktatietoa, jota käyttötarkoi-
tukseen parhaiten soveltuvat anturit keräävät ja lähettävät palvelimelle 
edelleen selainsovelluksen työstettäväksi.

Sovelluksen käyttäjäryhmiä ovat esimerkiksi  jäteasemat, kauppa-
liikkeet tai vaikkapa kauppakeskukset, jotka haluavat tietää kuinka 
paljon ihmisiä käy ja mihin vuorokauden aikaan tai viikonpäivään 
”huiput” kohdistuvat.

Mittaustietoa keräävä anturi tai anturit voivat myös olla siirrettäviä ja 

mitattavaa kohdetta voidaan vaihtaa. Tällöin palvelu soveltuu erinomai-

sesti tutkimustyöhön tai vaikkapa pysäköinninvalvojille.

Löydät lisätietoa palvelusta mm. hintatiedot esitteen kääntöpuolelta. 
Voit myös ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme, saadaksesi lisätietoa

ASIAKASPALVELU: Puh. 050 430 1692

tai sähköpostitse asiakaspalvelu@visisystems.fi



Visi LOKI
laskee ja tilastoi kävijöitä

1000 tunnin tuotekehityspaketti
Kehittämme VisiittiLokia jatkuvasti käyttäjien toivomalla
tavalla. Siksi olemme budjetoineet tuotekehitykseen 1000
tunnin työpanoksen 3 vuoden ajalle. Jo kerättyä tietoa voidaan
hyödyntää jatkossa entistä paremmin sovellusparannusten
myötä. Päivitys- ja parannusehdotukset saamme suoraan
sovelluksen käyttäjiltä. Näin pystymme tarjoamaan todellista
tarvetta vastaavaa päivityspalvelua. Tämä on mielestämme
asiakaslähtöisyyttä parhaimmillaan.

ovi 1

50 %

ovi 2

27 %

ovi 3

23 %

KÄVIJÄMÄÄRÄN JAKAANTUMINEN
SISÄÄNKÄYNNEITTÄIN

1 laskinlaitteisto

2 laskinlaitteistoa

3 laskinlaitteistoa

4 laskinlaitteistoa

5 laskinlaitteistoa

6 laskinlaitteistoa

7 laskinlaitteistoa

149,20 €

290,80 €

423,10 €

547,20 €

663,50 €

772,30 €

874,00 €

kuukausiveloitus (alv 0%)

HINNASTO

Viereisen taulukon hinnat
sisältävät laitteistot, asennuksen,

tiedonkeruu-, tilastointi- ja jakamispalvelun,
laitteistohuollot, sovelluspäivitykset sekä täydellisen

tuotetakuun sopimusaikana.

VisiittiLOKI -järjestelmän muodostavat anturi, laskentalogiikka, tie-
donsiirtojärjestelmä, palvelin ja palvelinsovellus. Henkilömäärän
laskennassa toimiva anturi on kamera, joka kuvaamisen sijaan rekis-
teröi alueella tapahtuvaa sisään - ulos -liikennettä. Luonnollisesti
järjestelmä tarvitsee toimiakseen virtaa (220-240V).

Tietojen katselu ja analysointi voidaan hoitaa miltä hyvänsä tieto-
koneelta, jolta on pääsy nettiin. Sisään kirjautuminen tapahtuu henki-
lökohtaisella tunnuksella. Tunnus määrittää myös, mitä käyttäjä saa
nähtäväkseen. Selainsovelluksessa voidaan tarkastella sekä graafia
että tilastollista näkymää.

OMINAISUUKSIA Viikonpäivä-, kellonaika- ja kuukausitilastot

Kävijämäärän jakautuminen sisääntuloreiteille Henkilökunnan määrä suhteutettuna kävijämääräänKeskimääräinen liikkeessä vietetty aika

Ostotapahtumien suhde kävijämäärään Päivä-, viikko- ja kuukausinäkymätLiikkeen testipaikan (HotSpot) data Toimipaikkavertailut

...ja tulevaisuudessa paljon muuta hyödyllistä, mitä haluaisit sovelluksen sinulle kertovan

Vertailu aiempaan ajankohtaanKeskimääräinen asiakasmäärä tunnissa
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