
Turistaútvonalak

Tudja Ön, hányan barangolnak a 
magyar turistaútvonalakon?

E m b E r E k E t  s z á m l á l u n k ,  a d a t o k a t  E l E m z ü n k



Átfogó számlálási és adatelemzési megoldások
   a világon egyedülálló tapasztalattal rendelkezünk a gyalogosok és kerékpárosok számlálása terén 
immár több mint 15 éve.

   több mint 10 000 számlálónk üzemel a világ 48 országában, köztük magyarországon is.

   központi irodáink Franciaországban, németországban és kanadában találhatók.

   teljes körű terméktámogatást nyújtunk helyi kereskedői hálózatunkon keresztül.

   kimagaslóan innovatív kutató-fejlesztő részleggel rendelkezünk.

   magas minőségű technológiákat alkalmazunk, termékeinket Franciaországban gyártjuk és teszteljük.

   Felhasználóbarát szoftvert kínálunk az adatok gyűjtésére és publikálására, továbbá táblázatok, 
grafikonok és beszámolók készítéséhez.

 Megőrizni
A látogatottsági szint korlátozása a párzási 
és fészkelési időszakokban.

  milyen hatással vannak a látogatók a flórára és a 
faunára?

  azonosíthatjuk a talaj terhelhetőségét, és 
megbecsülhetjük az erózió mértékét.

 Népszerűsíteni
  szerezzen pontos adatokat a kalandsportok és az 
ökoturizmus gazdasági előnyeiről, hogy elősegítse 
újabb beruházások indulását.

  mutassa meg partnereinek a legfelkapottabb 
helyszínek látogatottságáról készült rendszeres 
jelentéseket.

  motiválja a kiszolgáló személyzetet a részletes 
grafikonok és kimutatások segítségével.

Tudja Ön, hány turista   barangol az útvonalain?

Az Eco-Counter segít kiépíteni a   látogatói monitoringrendszert

 Megérteni
Az idő múlásával a trendek értékelése segít 
irányt mutatni a jövőbeli fejlesztésekhez.

 melyek a legnépszerűbb útvonalak?
 az útvonalak megfelelően vannak kitáblázva?
 milyen hatása van egy-egy létesítményfejlesztésnek? 

3G

1. Mérünk 2. Gyujtünk 3. Elemzünk 4. Megjelenítünk
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A számlálások fo céljai

 Megfigyelni
A látogatottság alakulásának megértése által 
növelhető a látogatók élményszintje.

 Hogyan közelítik meg a látványosságokat?
 Hányan látogatják az útvonalakat?
 melyek a leglátogatottab időpontok (óra, nap, hét)?
 Hogyan befolyásolja az időjárás a látogatottságot?



Műszaki jellemzők
  Tömeg: 4.5 kg

  Méretek: 50 × 60 × 1,6 cm láthatatlan

be ki

10-év
vízhatlan

IP 68ellenálló
pontossága

+/- 5% karbantartás- 
mentes

2-év memória

Akusztikus   lapka

 10 év akkumulátor-élettartam
 Beépített memória (21 hónap)
 Teljesen vízhatlan (IP 68)

• Láthatatlan

• Vízhatlan

• Akkumulátorról 

üzemel

Hogyan működik?
a lépések számlálására egy vagy több földalatti lapkát használunk, 
amelyek érzékelik a rájuk nehezedő nyomás legkisebb változását is. 
Egy időzítő automatika képes kiszűrni, ha valaki kétszer lép a lapkára. 
széles keresztmetszetek esetén a lapkák mérete és elrendezése 
lehetővé teszi egymás mellett sétáló személyek számlálását a  
+/-5%-os pontosság megtartása mellett.

Előnyök és funkciók
  Nagy pontosság csoportok számlálása 
esetén
  Haladási irány érzékelése
  Tökéletesen észrevétlen
  Minimális karbantartási igény

Gyalogosok számlálása

Előtte

Természetes talajok
a tömörített és gyorsan erodálódó talajba a lapkák fölé egy méhsejtmintás védőréteget 
is elhelyezünk, amely stabilizálja az érzékelők feletti talajréteget, és megakadályozza a 
lapkák láthatóvá válását.

Burkolt utak 
aszfalt- vagy kőzetburkolatok esetén a szenzor pontosságának megőrzése és a 
feltűnésmentes telepítés érdekében specifikus megoldásokat kínálunk.

Rejtve a szem elol

Az akusztikus lapkákat speciálisan úgy terveztük meg, hogy telepítés 
után teljesen láthatatlanok legyenek.
Befedésüket követően a lapkák tökéletesen beleolvadnak a környezetbe.

Nagy pontosság széles 
keresztmetszetekben
a lapkák mérete és elrendezése lehetővé 
teszi a szélesebb keresztmetszetekben, hogy 
egyidejűleg  több embert is megszámláljunk 
+/-5% pontosság megtartása mellett.

Irányonkénti számlálás
két sor lapka alkalmazásakor nemcsak a 
gyalogosok száma, de azok haladási iránya is 
megfigyelhető.

Robusztus és független
speciálisan kültéri felhasználásra terveztük, 
ezért a szenzorok és a jelfeldolgozó egységek is 
ellenállnak a pornak, sárnak és víznek (az IP68 
besorolásnak megfelelően).

a robusztus érzékelőlapkák kibírják az alkalmanként 
keresztülhaladó kis munkagépek terhelését is.

a rendszert tápláló akkumulátor élettartama 10 év 
(bluetoothtm üzemmódban), és 21 hónapnyi adatot 
képes tárolni belső memóriájában (óránkénti 
bontásban).

Fobb jellemzok

Utána

04 05



Vízitúrázók
a PyRo szenzorokat folyók partjára is telepíthetjük a látogatók megszámlálására, továbbá ahogy a képen 
(müritz nemzeti Park, németország) látszik, megvizsgálhatjuk vele a kenuk forgalmának hatását a halak 
vándorlási szokásaira.

• Multifunkciós

• Láthatatlan

• Vízhatlan

• Akkumulátorról 

üzemel
Hogyan működik?
PYro számlálóink a piroelektromos technológiát, azaz a kristályoknak 
hő hatására történő polarizációs jelenségét használják fel egy precíziós 
lencsén keresztül, hogy a vizsgált keresztmetszetben áthaladó 
személyek által generált hőmérsékletváltozást érzékeljék. különlegesen 
nagy érzékenysége miatt képes két különböző ember detektálására 
akkor is, ha közöttük csak egy kis rés van.
a még egyszerűbb telepítés érdekében az eszköz önmagát kalibrálja.

Funkciók és előnyök
 Érzékeli a haladás irányát
 Belesimul a környezetébe
 Minimális karbantartást igényel
 Akár 15 méteres hatótávval

  10 év akkuélettartam
  Nagy méretű belső tárhely (21 hónap)
  Por és vízálló (IP68)

A Pyro szenzorok segítségével az alábbi látogatókat lehet 
megszámlálni:

gyalogosok
kerékpárosok (MTB, országúti stb.)
lovas turisták
vizitúrázók
síelők stb.

2-év memória
15 perc

10-év
vízhatlan

IP 68

be ki

ellenálló karbantartás-
mentes GSM/3G

Elrejtve a környezetbe
Egy fa odujába rejtve a PyRo szenzorok tökéletesen belesimulnak a természetes 
környezetükbe. a jelfeldolgozó egységet a földbe temetve lehet láthatatlanná tenni. 

Bármilyen felületre rögzíthető
a PyRo szenzor bármilyen felületre rögzíthető (pl. útirányjelző tábla hátuljára, meglévő 
faoszlopokba stb.), ezért könnyű elrejteni a kíváncsi tekintetek elől.

Készre szerelt pollerban
az Eco-Counter kínálatában megtalálható a készre szerelt tartóoszlop, benne a 
számlálórendszer és a szükséges szenzorok. Ezzel a kulcsrakész megoldással megkíméljük 
Önt a szenzor időigényes elrejtésétől, valamint ideális megoldás lehet sziklás talaj vagy 
ideiglenes számlálások esetén is.

Vegyes forgalom számlálása

A Pyro szenzor IP68 besorolású, és úgy terveztük meg, hogy 
belesimuljon környezetébe. Burkolattal együtt vagy anélkül 
szállítjuk, az érzékelőegység beépíthető bármilyen faltípusba vagy 
útmenti műtárgyba.

Egyetlen szenzor bármilyen helyszínre

Beágyazható

Fapollerba rejtheto

Gyalogosok és kerékpárosok
a PyRo szenzorok a gyalog- és kerékpárutakon érzékelik mindkét 
felhasználótípust. különleges algoritmusuknak köszönhetően még a 
leggyorsabb bringásokat is számításba veszik.

Lovas turizmus
amennyiben 2,7 méteres magasságban helyezik el a PyRo szenzort, 
akkor lovas forgalom számlálására is alkalmas. az adatok segítik többek 
között az útvonalak karbantartásának időzítését és priorizálását.

Felhasználása Telepítése

Sífutók, téli sportpályák 
az alpoktól a sarkkörig bárhol bármilyen téli sport megfigyelésére használható a PYro szenzor. a PYro-
zoom számlálók hatótávolsága 15 méter, így képesek megszámlálni a finnországi cross country síutakon 
közlekedőket . a szenzort a legkülönbözőbb célokra lehet használni, úgymint a pályák látogatottságának 
mérésére (pl. az alpokban), a nem kiépített útvonalakon síelők számlálására (pl. a Pireneusokban), továbbá 
érzékelik a gyorsan mozgó hómobilokat is.
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Egy multifunkciós érzékelo valamenyi 
kalandsport megfigyelésére

Piroelektromos   érzékelok



ZELT
Induktív hurokdetektor

Megkülönbözteti és kategóriák szerint számlálja az egyes közlekedési 
módokat: gyalogosok, kerékpárosok, lovasok, gépkocsik, buszok stb.

Összegzi és összeegyezteti a szenzorokból érkező jeleket

Egyedi algoritmusok alapján elemzi az adatokat

Elkülönítve tárolja a különböző közlekedési módokat

Gyalogosok és kerékpárosok
a gyalogosok és kerékpárosok gyakran osztozni kényszerülnek a túraútvonalak ösvényein és 
útjain, ilyenkor pedig hasznos külön-külön számlálni őket. az Eco-MULTI számlálókat ezen 
felül a gyalogosok, kerékpárosok és gépjárművek közötti konfliktuspontok azonosítására 
és kezelésére is lehet használni.

Gyalogosok / kerékpárosok / lovasok
nyugat-Franciaországban egy olyan útvonalon működik Eco-MULTI számlálónk, 
ahol gyalogosokat, kerékpárosokat és lovasokat kell egyidejűleg mód szerint 
számlálni. a készülék minden közlekedőt a haladási iránya szerint rögzít. mindhárom 
felhasználótípust az Eco-Visio online szoftver segítségével elemezhetjük.

Mountain bike
számos ZELT hurokdetektort telepítettünk a 
brittanyi mtb-útvonalakon, hogy a helyi hatóságok 
részletes és megbízható adatokhoz jussanak 
a kerékpáros útvonalak látogatottságáról. a 
forgalmi adatok nélkülözhetetlenek többek 
között a talajerózió előrejelzéséhez, illetve a 
kerékpárosok biztonságát is javíthatjuk.

Autók / buszok / kerékpárosok
különböző szenzorok kombinálásával megkülönböztethetők a buszok, gépkocsik és 
kerékpárosok is az alacsony forgalmú közutakon (pl. bekötő utak) vagy parkolók bejáratánál, 
így a látogatók száma mellett a közlekedési jellemzőiket is megismerhetjük.

• Vízhatlan

• Akkumulátorról 

üzemel

Vegyes forgalomKerékpárosok számlálása

Kerékpárok számlálása Vegyes forgalom számlálása

vízhatlan
IP 68ellenálló

15 perc

2-év

be ki

láthatatlan karbantartás- 
mentes

2-év memória GSM/3G

Eco-MULTI

Előnyök és funkciók
  Egyetlen jelfeldolgozó egység, amely megkülönbözteti az egyes 
közlekedési módokat

  Érzékeli a haladás irányát
  Akkumulátorról üzemel

Funkciók
  Az egymás mellett és közvetlenül egymás után haladó bicikliket is számlálja
  +/-5% pontossággal bármilyen keresztmetszetben
  Közös felülethasználat esetén alkalmazható a gyalogosok és a kerékpárosok 
közötti konfliktusok megelőzésére is

a ZELT hurokdetektorok pontosan számláláják a kerékpárosokat bármilyen 
létesítménytípus esetén pl.:

 kerékpárutak
 kerékpársávok
 hegyikerékpáros útvonalak

Népszerüsítse az ökoturizmust és a kalandsportokat 
legyen szó vízparti túraútvonalról vagy hegyikerékpáros pályákról, a számlálók jelentik az 
első lépést a gazdasági hatások értékeléséhez.

ZELT hurokdetektoraink által gyűjtött forgalmi adatok segítik számos francia szervezet 
munkáját, hogy pontosan és részletekbe menően elemezzék az ökoturisztikai fejlesztések 
turisztikára, gazdaságra és társadalomra gyakorolt hatásait.

• Pontos

• Láthatatlan

• Vízhatlan

• Akkumulátorról 

üzemel

in

in
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Egy monitoringrendszer képes a manuális és automata forgalomszámlálások adatai mellett számos 
egyéb adatforrás központi feldolgozására is. Az Eco-Visio egy megfelelő eszköz ezeknek az adatoknak 
a kezelésére és elemzésére.

Alakítsa ki saját látogatói monitoringrendszerét!

A TUrIZMUs hATásAInAk érTékELésE

Franciaország
a dél-franciaországi aude folyó felső szakaszának partján halad közel 250 km 
hosszan a „katarok útvonala“, ahol 12 helyszínen telepítettünk akusztikus lapkákat. 
az Eco-Counter számlálók eredményeit összehasonlították többek között:

  a látogatók körében végzett helyszíni kérdőíves felmérésekkel,

  a szállásadók felmérésével (kempingek, erdei szállások, vendégházak, hotelek stb.),

  telefonos és webes kérdőívekkel,

  szakmai vélekedéssel,

  helyi turisztikai szolgáltatók (túravezetők, kölcsönzők stb.) értékesítési 
adataival.

a gyalogosok, lovasok és kerékpárosok forgalmi adatainak ismeretében 
lehetőség nyílt objektíven értékelni a „katarok útjának“ ismertségét, továbbá a 
médiamegjelenések hatékonyságát, illetve a turizmus által a helyi gazdaságra és 
szociális életre gyakorolt hatásokat.

A LáTogATók kEZELésE

Franciaország
két gépkocsiszámláló mellett több mint tíz akusztikus lapkát helyeztünk el a dél-
franciaországi szent-Viktória hegy ösvényeinek stratégiai pontjain 2002-ben.

a mérőpontok kvantitatív adatait 2009-ben egy nagyszabású tanulmány kvalitatív 
adatfelvétellel és egyéb statisztikákkal is összevetette. az adatok elemzése többek 
között arra is rámutatott, hogy az egyes útvonalak népszerűsége az évek során 
megváltozott, így a korábban alig látogatott területeken mára egyre nagyobb az 
esélye a turisták felbukkanásának.

az illetékes hatóságok gyorsan reagáltak a növekvő látogatottságra, és a 
védett területek megőrzése érdekében az útirányjelző táblákat és jelöléseket is 
megújították.

A fLórA és fAUnA VédELME

Norvégia
norvégia északi részén évtizedek óta napirenden van egy olyan javaslat, amely a 
vadon élő rénszarvascsordák védelme érdekében egy erdei szállás és néhány útvonal 
lezárását jelentené. a javaslat megalapozottságának vizsgálata érdekében a norvég 
természetkutató Intézet több Eco-Counter számlálót is telepített, hogy összehasonlítsa 
a látogatók időbeli és térbeli eloszlását a rénszarvasok GPs-alapú helyzetével.

milyen hatással vannak a babakocsik a csordákra? milyen hatásai vannak az emberi 
beavatkozásoknak az érintetlen természeti tájakra? norvégia ezen részén minden döntés 
középpontjában a természet áll, ezért a tanulmány következtetéseit alapul véve a régió 
természetvédelmi szempontból felülvizsgálja területhasználati stratégiát.

Esettanulmányok Termékösszehasonlító  
táblázat

MULTI LAPKA PyRo ZELT

gyalogos útvonalak

mtb-pályák

vegyes forgalmú ösvények

osztott felületű túraútvonalak

lovas útvonalak

autóparkolók és bekötőutak

csatornák, patakok, folyók

sípályák

sífutó útvonalak

MULTI LAPKA PyRo ZELT

ideiglenes (kevesebb mint 6 hónap)

állandó (több mint 6 hónap)

kategorizálás

Az alábbi táblázat segít kiválasztani az Ön igényeinek megfelelő számlálókat:

in

MULTI
cARS
BUSES

out

in

in

MULTI

PEdESTRIANS

cycLISTS

HoRSE-

RIdERS

in

PyRo

out

in

AcoUSTIc

SLABS

VISIToRS

oVERNIGHT 

VISIToRS 

Eco-VISIo

  Hasonlítsa össze a különböző mérőpontok adatait 
(gépkocsiparkoló, útirányjelző táblák, fő- és 
mellékútvonalak stb.).

  Vesse össze a számlálások eredményeit más 
adatokkal (pl. vendégéjszakák száma, turisztikai 
irodák látogatottsága).

  Vizsgálja meg az útirányjelző táblák és jelölések 
hatékonyságát, továbbá mérje a fejlesztések és au 
új látványosságok hatását.

  természetvédelmi területeken a párzási időszakban 
vizsgálja meg a látogatottságot.

  becsülje meg a talaj várható erózióját.

  mérje a reklámkampányok és a helyszíni 
rendezvények hatékonyságát.

  készítsen éves előrejelzéseket a látogatottság 
várható alakulásáról.
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Az Eco-Visio az Eco-counter által fejlesztett szoftver a gyalogos- és 
kerékpárosszámlálások adatainak összegyűjtésére és értékelésére.

• felhasználóbarát

• online szoftver

• kimutatások  

10 másodperc 

alatt

  Az időjárás forgalomra gyakorolt 
hatásának közérthető vizualizációja/
szemléltetése

weather

Példa
amikor egyszerre jelenítjük 
meg a forgalmi adatokat a 
hőmérséklet alakulásával, akkor 
az időjárás forgalomra gyakorolt 
hatása azonnal láthatóvá válik.

  A helyi időjárási adatok integrációja 
és automata frissítése

  Grafikonok és ábrák azonnali 
megjelenítése

Hőmérséklet [°C]

szél [km/h]

Csapadék [mm]

Időjárási ikonok

12 13

mérési helyszínek  
elrendezésének  
optimalizálása a mérési helyszínek 

átfogó bemutatása: 
leírással, képekkel és 

térképpel

a számlálók 
rendezése 
különböző 

szempontok 
szerint

a mérési 
eredmények 

elemzése, általános 
és egyénre szabott 

kimutatások 
készítése

Eco-Visio: központi adatkezelo 
több méropont esetén

amennyiben Ön nemzeti park vagy természetvédelmi terület kezelője, 
és olyan költséghatékony látogatói monitoringrendszert keres, 
amely összeköthető más regionális és országos adatbázisokkal is, 
akkor Önnek az Eco-Visio a megfelelő választás.

az Eco-Visiót használja az Egyesült királyságban az első 
nagyszabású országos monitoringprojekt az aktív közlekedők 
megfigyelésére. több mint 3000 számlálónkat 145 különböző 
helyi szervezet üzemelteti, az adatok a felhőalapú online szoftver 
segítségével pillanatok alatt megjeleníthetők vagy megoszthatók.

Eco-Visio idojárásmodul

általános vélekedés, hogy a rossz időjárás negatívan hat a közlekedőkre, míg a napos idő 
jobban ösztönzi az embereket gyaloglásra és biciklizésre. az időjárási modul lehetővé teszi 
az ilyen sejtések igazolását vagy cáfolását, de ennél mélyebb elemzésekre is alkalmas.

Idojárási modul megbízható helyi adatokra építve

  Weather Underground szolgáltató: világszerte 8000 automata mérőállomással
  Forecast szolgáltató (GFS): számszerű időjárás-előrejelző rendszer (megbízható)
  Tetszés szerinti időjárási adatok importálása (FTP-kapcsolaton keresztül)
  Saját meteorológiai adatok manuális importálása (pl. Excel-táblázatból)

a d a t o k a t  e l e m z ü n k

Eco-Visio: a dedikált 
adatelemzo-platform

bárhonnan elérhető (felhőalapú) online szoftver:
 a mérési helyszínek kezelésére,
 professzionális kimutatások pillanatok alatti elkészítésére,
  az adatok begyűjtése és elemzése után az információ 
megosztására más regionális vagy országos szervezetekkel.



Tudta Ön?
Munkatársaink örömmel állnak 
rendelkezésére az Ön egyedi  
kimutatásainak összeállítására. Ha 
még nincs Eco-Visio felhasználója, 
bővebb felvilágosításért forduljon 
hozzánk bizalommal.

hozza létre saját kimutatásait mindössze 
négy lépésben

Widget a látogatók számával

Magasan képzett és sokat tapasztalt munkatársaink segítenek Önnek nemcsak a megfelelő promóciós 
eszközök kiválasztásában, hanem a projekt kommunikációjának valamennyi lépésében.

Állítson elő könnyen értelmezhető jelentéseket a 
számlálók adataiból bármilyen vizsgált időszakra. 
A jelentésekben feltüntetjük:

 Helyszín
  Fő mutatószámok (összes látogató, a hét 
legforgalmasabb napja, adott intervallum 
legforgalmasabb napjai stb.)
  látogatói profilok (óránkénti, napi, heti stb. 
jellegzetességek)

Ez a beépülőmodul bármilyen honlapba mindössze 
néhány kattintással integrálható, vagy letölthető a 
számítógép asztalára is. a számlálók napi értékét így 
hatékonyan és könnyen tudja megosztani kollégáival 
és a nagyközönséggel.

Munkatársaink segítenek Önnek elkészíteni szemet gyönyörködtető, a szervezetük színeivel 
harmonizáló és közérthető grafikonokkal illusztrált jelentéseit (éves jelentések, látogatottsági 
elemzések, rendezvények hatásai, „előtte/utána” összehasonlító elemzések stb.), legyen szó a 
közvélemény vagy stratégiai partnereinek tájékoztatásáról.

hatásos kommunikációs eszközök

Kimutatások és   kommunikációs anyagok

Az Eco-Counter segít Önnek a számlálások adatait minél hatékonyabban 
elemezni, továbbá az Ön igényeihez szabott kimutatásokat minél 
könnyebben létrehozni. Egy teljes részlegünk foglalkozik a világ minden 
pontjáról származó számlálások adatainak elemzésével és feldolgozásával.

1   Az elvárások 
tisztázása
  telefonos interjú

  a mérés céljának 
meghatározása

  a kimutatások 
várható 
felhasználási 
módjai

2   Az adatok 
felvétele
  riasztások 
kezelése

  Folyamatos 
monitoring

  állandó és 
ideiglenes 
mérőpontok

3   Az adatbázis 
értékelése
  az adatok és 
az adatbázis 
minőségének 
értékelése

  a számláló 
validálása

4   Egyedi 
beszámolók
   Hetente, havonta, 
évente generált 
automatikus 
kimutatások

0 0 0 1 9 6 1 5 4 4
since January 1st

standard kimutatás saját logóval
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Egy vagy két méropont esetén

Elemezze a számlálókból érkező adatokat bármilyen vizsgált időszakra, és emelje ki 
értékes következtetéseit:

 különböző mérőpontok adatainak összehasonlítása
 bizonyos rendezvények vagy időszakok vizsgálata
  Fő mutatószámok (összes látogató, a hét legforgalmasabb napja, adott intervallum 
legforgalmasabb napjai stb.)

 látogatói profilok (óránkénti, napi, heti stb. jellegzetességek)
 az adatokat elemzése, értelmezése és a várható forgalom előrejelzése

Több méropont esetén



Tudta Ön?
GPS-vevőkkel és kérdőíves 
felmérésekkel kombinálva az 
állandó Eco-counter számlálók 
segítik feltérképezni a látogatók 
szokásait.

Eco-  Tracking

Utána

Eco-Tracking: a látogatók mozgásának megértése

  a helyszínen eltöltött idő vizsgálata a közlekedési módok és a 
gyakorolt sporttevékenységek szerint,

  a látogatói profilok összekötése a bejárt útvonalakkal,
  a helyszínek közötti forgalmi áramlatok elemzése,
  a tartózkodási idők és helyek azonosítása,
  az útvonalak osztályozása látogatottságuk alapján,
  a flórát és faunát veszélyeztető látogatói tevékenységek 
azonosítása.

Az Eco-Tracking  egy innovatív és egyénre szabható megoldás nagyobb 
területek látogatottságának vizsgálatára.
A hagyományos számlálások mellett az Eco-Tracking rögzíti a látogatók 
GPS-koordinátáit is, hogy részletes információkat nyújtson a látogatók 
jellemző mozgásairól és időtöltési szokásaikról az egyes helyszínek 
között.

1   Előkészítő 
tanulmányok
  a célok 
meghatározása

  a megfigyelni 
kívánt terület 
pontos 
behatárolása

  a megfigyelések 
időszakának 
kiválasztása

  a számlálórendszer 
kialakítása

2   Helyszíni 
felmérések
  GPs-vevők 
szétosztása a 
látogatók számára

  kérdőívek 
kiosztása kvalitatív 
adatok felvételéhez

3   Adatelemzés
  a GPs-nyomvonalak 
és kérdésekre 
adott válaszok 
elemzése

  a látogatói profilok 
behatárolása

  a látogatók 
mozgásának 
megfigyelése

  az Eco-Counter 
számlálók 
kalibrálása

4   Egyénre 
szabott 
kimutatások
  szemet 
gyönyörködtető, 
ábrákkal illusztrált 
összefoglalók 
a döntések 
előkészítéséhez

  térképes 
megjelenítések

mérje a látogatók áramlását a helyszínek között

Látogatók
több mint 20%
15 és 20% között
10 és 15% között
5 és 10% között
kevesebb mint 5%

Átlagos tartózkodási idő

több mint 10 perc
6 és 10 perc között
2 és 6 perc között

Látogatók eloszlása

több mint 50%
25 és 50% között
10 és 25% között
kevesebb mint 10% 

Pihenőhelyek azonosítása és az átlagos  
tartózkodási idők meghatározása

5

5 9 7

8

6

6

13

10

10 8

7

számlálási helyszín

a stratégiai 
területek 

azonosítása

a táblák és jelzések 
hatékonyságának 

értékelése

a látogatók 
jelenlétének 
környezetre 

gyakorolt hatásának 
vizsgálata

Pontos látogatottsági 
adatok számítása 

bonyolult helyszínek 
esetén is

méri a forgalmi 
áramlatok eloszlását 
a helyszínek között

az Eco-Counter 
számlálók kalibrálása 

a még pontosabb 
adatok érdekében

objektívan értékeli 
az útvonalak 

nehézségi szintjét
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Elotte 

Hagyományos helyszíni kikérdezés: a látogatói profilok 
meghatározása:

 Csoportok összetétele
 Földrajzi kiindulópont
 közlekedési módok
 látogatottság stb.



Néhány szervezet, akik az Eco-countert választották 
monitoringrendszerük kialakításához:

Az innováció csúcsa

az Eco-Combo egy innovatív és sokoldalú számláló, amely képes 
megkülönböztetni az egyes közlekedési módokat (kerékpár, ló, 
gépjármű, kenu stb.). a rendszer különböző technológiákat használ 
az egyes felhasználótípusok érzékelésére.

szakértelem és  referenciák

A mi tapasztalatunk az Ön szolgálatában

Az Eco-Counter globális, valamint szakértőink lokális tapasztalatával és 
tudásbázisával segítjük Önt az első lépésektől az utolsóig.

ELŐZETES TANULMÁNyoK

 a célok és szükségletek azonosítása
 a legmegfelelőbb mérési helyszínek kiválasztása
 a számlálások technológiájának megválasztása és rendszerterv készítése
 a számlálások validálása

TELEPÍTÉS

  Csapatunk vállalja a teljes körű telepítést vagy helyszíni tanácsadást nyújt a szakszerű 
telepítés és a megbízható müködés érdekében.

ÜGyFÉLSZoLGÁLAT

  segítünk megválaszolni a forgalomszámlálással kapcsolatos bármilyen kérdését, 
beleértve a telepítést, az adatgyűjtést, a szoftverhasználatot, a hibák elhárítását és így 
tovább.

Kutatás és fejlesztés

  kimagaslóan innovatív kutató-fejlesztő részlegünk garantálja, 
hogy kiváló minőségű, előremutató és megbízható termékeket 
forgalmazzunk.

  Vevőink megelégedettsége számunkra a legfontosabb. a legtöbb 
innovációnkat valamely ügyfelünk visszajelzése inspirálja.

  k+F részlegünk a legkülönbözőbb technológiai újítások ismeretében 
fejleszti termékeinket, hogy a legkomplikáltabb helyzetekre is tudjunk 
megoldást nyújtani Önnek.

• Egyedülálló 

tapasztalat

• Innovatív  

csapat

• Vegyes  

forgalom

• Vízhatlan

• Akkumulátorról 

üzemel

BLUETooTH

•  a helyszínen kiolvasott 
adatok manuális feltöltése

• automatikus adatmentés

GSM/3G

•  adatküldés minden nap
•  riasztások küldése 

szélsőséges adatok esetén
•  automatikus adatmentés

SMART coNNEcT 
a Smart connect egy intelligens interfész a szenzorok és az 
Eco-combo egység között, amikor egynél több szenzort kell 
csatlakoztatni. Ez az átalakító képes rendszerezni az egyes 
szenzorokból érkező adatokat. a smart Connect összesíti az 
adatokat, ellenőrzi azok integritását, így képes a látogatók számát 
összesíteni azok haladási iránya szerint.

Sok évnyi kutató-fejlesztő munka eredménye az Eco-Combo, amely kompatibilis az Eco-
counter összes érzékelőjével. Ez az intelligens logger gyűjti, tárolja és továbbítja az 
adatokat – Bluetooth vagy GSM kapcsolaton keresztül – közvetlenül az Eco-Visio online 
adatkezelő szoftvernek.

18 19

Eco-Combo: az intelligens adatgyujto



ECO combo
G S M

GSM
Pantone® 381C
C : 29 / M : 0 / J : 96 / N : 0

C O U N T I N G  P E O P L E ,  A N A L Y S I N G  D A T A

ECO combo
G S M

GSM
Pantone® 381C
C : 29 / M : 0 / J : 96 / N : 0

C O U N T I N G  P E O P L E ,  A N A L Y S I N G  D A T A

eco-counter@eco-counter.com
www.eco-counter.com

Az Eco-counter elhivatott 
szakembergárdája 1998 óta kínálja 

gyalogos- és kerékpárszámláló 
megoldásait mind városi, 

mind természetes környezetbe. 
Fejlesztéseink révén termékeink 

bármilyen mérési keresztmetszetben 
alkalmazhatók. 

Szakértelmünknek köszönhetően 
világelsővé váltunk ezen a piacon.

nemzeti parkok
tájvédelmi körzetek

Erdei útvonalak
túraútvonalak

kerékpáros útvonalak
Erdei tanösvények

Városi járdák
Gyalogos övezetek
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andorra

ausztrália

ausztria

belgium

Chile

Ciprus

Csehország

dánia

Egyesült államok

Egyesült királyság

Észtország

Finnország

Franciaország

Horvátország

Hollandia

India

Írország

Izland

Izrael

Japán

kanada

korea

lengyelország

litvánia

luxemburg

magyarország

németország

norvégia

olaszország

spanyolország

svájc

svédország

szerbia

szingapúr

szlovákia

tajvan

Új-zéland

Központi irodánk
4, rue Charles bourseul

22300 lannion France
tel (+33) 2 96 48 48 81

Fax (+33) 2 96 48 69 60

Munkatársunk Magyarországon
kilián zsolt
okl. közlekedésmérnök
+36 30 348 6266
hello@velovelo.org

eco-counter@eco-counter.com
www.eco-counter.com

www.eco-counter.com

C s a t l a k o z z !


