Stop afvalfdump naast containers

ContainerWatch
Afval naast containers zorgt voor
stank en ongedierte en vermindert het
leefcomfort. ContainerWatch herkent
vuilniszakken en ongeoorloofd afval
naast (ondergrondse) containers. En
geeft een signaal aan de instantie
van uw keuze. Zodat u actie kunt
ondernemen en gedragsverandering
realiseert. Ontdek hoe het werkt.

ContainerWatch herkent vuilnis naast
containers met videocontentanalyse.
Een slim algoritme op basis van
machine learning en Artificial Intelligence.

Waarom

ContainerWatch?
• onderneem actie tegen afvaldump
• realiseer gedragsverandering
• géén bekabeling nodig

• flexibele camera’s, óók te plaatsen

op voertuigen
• effectieve videocontentanalyse

Veilig en

privacyproof

• De camera registreert alleen afval
• Alleen bevoegden ontvangen

informatie
• Het signaal komt binnen in uw eigen
backofficesysteem

Hoe werkt het?
Aan een lantaarnpaal, rijdend
voertuig, gemeentelijk gebouw
of andere voorziening wordt een
camera bevestigd. De camera geeft
een signaal af, dat (indien gewenst)
via het backofficesysteem van
uw gemeente binnenkomt. Dat
kan volledig draadloos met een
4G-module. De module geeft een
signaal door wanneer de camera
afval(zakken) naast de container
signaleert.
Signaal naar boa, vergroot pakkans
In overleg wordt het signaal ingeregeld: welke bevoegde instantie,
afdeling, persoon of welk afvalbedrijf
ontvangt het signaal?
Kiest u ervoor om de handhaving
(boa) te koppelen, dan ontvangt de
dichtstbijzijnde boa een realtime melding bij afvaldump. Hij kan direct actie
ondernemen en de dader bekeuren.
Zo voorkomt u het domino-effect en
realiseert u gedragsverandering.
Eenvoudig camera’s verplaatsen
Is het afvalprobleem opgelost op de
locatie waar de camera hangt? Dan
kan de camera eenvoudig verplaatst
worden naar een andere (ondergrondse) container. Totdat in uw hele
gemeente de gedragsverandering is
bereikt. Dan worden alle camera’s
voor u verwijderd.

Heeft u nog vragen?
Heeft u vragen over de werking van
ContainterWatch? Neem contact op
met Hein Molenaar van VCS
Observation via 06-10714641
Een product van VCS Observation
ContainterWatch is een product van
VCS Observation. VCS Observation heeft 25 jaar ervaring in publieke
veiligheid en is marktleider in cameratoezicht. VCS integreert gegevens uit
sensoren met andere databronnen. Zo
maakt VCS beleid uitvoerbaar voor een
veilige publieke ruimte.

www.vcsobservation.com

