Gastvrij, veilig en sociaal: uw bezoekersruimte 1,5 meter-proof

AfstandMonitor
U wilt uw bezoekersruimte straks weer openen. Dat betekent wel een
nieuwe manier van werken. We willen 1,5 meter afstand houden. VCS
Observation biedt u een praktisch en privacyproof hulpmiddel om social
distancing te waarborgen voor uw bezoekers en medewerkers.
AfstandMonitor stelt u in staat om veilig en
verantwoord te werken, volgens de nieuwe
regelgeving:
• Gastvrij en veilig werken en bezoekers ontvangen.
• Direct leverbaar voor elke locatie (binnen en buiten).
• Nu een doordacht plan maken is straks sneller open.
AfstandMonitor voldoet aan de AVG, er worden geen
beelden opgeslagen.

Hoe werkt het?
AfstandMonitor is een slimme sensor die registreert
hoeveel mensen zich op een bepaalde oppervlakte
bevinden. Ook geeft de sensor een indicatie van
de afstand tussen personen. Bijvoorbeeld op een
terras of in een winkel of ontvangstruimte. Slimme
software analyseert de data.
Te veel mensen, te dicht op elkaar? Dan geeft
AfstandMonitor een alarmering. Dit kan zijn: een
rood alarmlicht, een akoestisch signaal, een melding
via een communicatiesysteem, een boodschap op
een monitor en/of een gesproken bericht.

AfstandMonitor is ook te gebruiken in een meldkamer of bij een
receptie. Zijn er niet te veel mensen en houden ze voldoende afstand?
Dan is het beeld groen. Te veel mensen en/of te dicht op elkaar? Dan
kleurt het beeld rood (en kan het naar wens ook knipperen).

AfstandMonitor
STAND-ALONE
Met de verrijdbare AfstandMonitor haalt u direct een
praktische oplossing in huis.
• Intelligente sensor
• Roodlicht: te veel mensen en/of te dicht op elkaar
• Groen licht: de situatie is in orde
• In hoogte verstelbaar, tot 8 meter
• Verrijdbaar

GEINTEGREERD
Als cameraspecialist kunnen we AfstandMonitor ook
integreren in uw bestaande (beveiligings)systemen.
Vraag ons naar de vele mogelijkheden om uw
bezoekersruimte 1,5-meter proof te maken.

Over VCS Observation
Met meer dan 25 jaar ervaring is VCS Observation
marktleider in cameratoezicht met videotechnologie.
Onze praktische toepassingen voor bedrijven, gemeenten
en andere organisaties maken beleid uitvoerbaar voor
een veilige publieke ruimte.
Geïnteresseerd?
Bent u benieuwd wat AfstandMonitor voor uw
organisatie kan betekenen? Een van onze adviseurs
verzorgt graag kosteloos een (online) presentatie.
Neem contact op met VCS Observation via
+31 (0)416 54 10 10.

www.vcsobservation.com

