STANLEY
Site Occupancy Management

Opnå kontrol over antal
personer på din lokation
STANLEY Site Occupancy Management gør det muligt at holde styr over, hvor mange
mennesker der befinder sig i et lokale, på en etage eller i en bygning på et givent
tidspunkt.
Løsningen fungerer ved hjælp af kamerateknologi, hvor avanceret analysesoftware
anvender videomaterialet til at registrere ind- og udgang af personer.
Når det maksimale niveau for antal personer samlet på én gang er nået, kan der
iværksættes adgangsbegrænsende tiltag.
Den tilsluttede Smart Monitor viser samlet antal, evt. estimeret ventetid og anvender
simple farvede ”skilte” for hurtig orientering til besøgende.

•
•
•
•

Justérbare persongrænser
Informationsvisning om evt. ventetid
Multi-sprog undersøttelse inkl. Dansk
Overholder GDPR

•
•

Skalérbar stand-alone installation
Kan anvendes til både Industri og Detail, fx;

-

Butikslokaler / Butikscentre
Mødelokaler
Institutioner
Forsamlingslokaler

STANLEY Site Occupancy Management
Optælling fra én til flere døre/indgange, 100% standalone
Løsningen er 100% standalone og kan fungere på én indgang, med optælling af både ind- og
udgang via samme dør/indgangsparti, eller udvides til at dække flere indgange samtidig.
Server med analysesoftware opsættes og derefter tilsluttes én eller flere af vores analysesensorer. Sensorerne består af 3D kameraer, som sammen med vores avancerede software,
sikrer optælling af personer ved både ind- samt udgang.
Simpel visning af personantal sker på den tilhørende Smart Monitor, som kan monteres både
lodret eller vandret. Smart Monitoren kan indstilles til at vise flere sprog i rullende format, fx
Dansk, Engelsk og Tysk - på samme tid.
Brugervenlig administration af indstillinger gør det nemt at anvende systemet på daglig basis.

Live-optælling af antal indgående
personer, med overskuelig «skiltevisning» over antal nuværende
personer samt persongrænse.

Overstiges persongrænsen, gøres
besøgende opmærksom via «stop-skilt»
og forventet ventetid kan vises.

Eksempel på systemopbygning

3D Sensor Kamera

Netværks Switch

Server med Analyse Software

Anvendelsesområder
Indendørsmiljøer:

Forudsætninger
Det skal være muligt at begrænse adgang, fx via dørmiljø

Kontor- eller mødelokaler
Kantine- eller opholdslokaler
Ejendoms- eller etageopbygning

Mulighed for etablering af netværksmiljø mellem
kameraer, swtich og analyseserver (løsning er standalone)
Området som overvåges er indendørs/overdækket

Ejendomsmiljøer:
Detailbutik eller Butikscenter
Administrationsbygninger med offentlig adgang

Begrænsninger
Ikke egnet til lokaler eller steder, hvor der er adgang
udefra uden adgang via et dørmiljø / begrænset adgang

Kameraer holdes rene og har uhindret udsyn/dækningsområde

Vi assisterer med at sikre en optimal løsning ud fra
Jeres faktiske forhold, så I både får bedst udnyttelse
af teknologien - samtidig med at lovkrav og
forsikringsselskabernes retningslinjer overholdes.

Dette er inkluderet i STANLEY Site Occupancy Management:
Udstyr, programmering, installation og konfiguration af systemet
Mulighed for opkobling til Cloud-platform (option)
Service og vedligehold (option)
24/7 Døgnbemandet Rigspolitigodkendt Kontrolcentral (option)
Vagtpatruljeudrykning eller tilkald af fastvagt (option)
Mobiladgang via App samt Webadgang til alarmlog (option)

Hvorfor vælge en løsning fra Stanley Security?
Førende global leverandør, en del af Stanley Black & Decker koncernen
Kun erhvervskunder, vi kender det professionelle marked
ISO 9001:2015 certificeret og Forsikringsgodkendt Installatør- og Vagtvirksomhed
Markedsledende inden for elektronisk sikkerhed i Danmark
Landsdækkende installation og service, med egne montører og teknikere

Kontakt os på
E-mail: dk.helpdesk@sbdinc.com
Telefon: +45 70 23 49 49
www.stanleysecurity.dk

