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OPLOSSING
PERSONEN 
TELLEN

Afstand houden. 
Veiligheid verhogen. 
Gemoedsrust bieden.

Door het aantal mensen in een bepaald gebied op een bepaald moment te weten, kunnen gebruikers bezettingsaantallen analyseren, bijhouden en controleren 
om gezondheids-, marketing-, of administratieve redenen.
Iedereen kan de informatie gebruiken om de stroom mensen binnen het gebied te bestuderen, het gebrek aan ruimte te verbeteren en maatregelen te nemen 
als de bezettingsgraad van de gestelde drempel is overschreden.
In Covid tijden kunnen gebruikers bezettingsgraad instellen die acties activeren zoals, automatisch gegenereerde spraakberichten via luidsprekers, deuren 
laten sluiten en zelfs real-time scherm informatie genereren die beheerders van gebouwen informeren over het gebied dat de maximaal aantal toegestane 
personen heeft bereikt.

OVER DE TECHNOLOGIE MENSEN TELLEN

        Volg ons:
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OSSIA VMS

DE BEZETTINGSGRAAD METEN
Door de bezettingsgraad te meten, kan elk bedrijf de toegang beperken wanneer de bezettingsgraad wordt bereikt, zodat het 
bedrijf niet overvol raakt en de veiligheid van mensen niet in gevaar komt.
Er zijn verschillende methoden om de bezettingsgraad te meten, van een eenvoudige pen en papier oplossing tot een volledig 
geautomatiseerd videobewakingsoplossing. 
Geautomatiseerde oplossingen zijn geavanceerde video-analyses welke personen tellen zodra ze een bepaald gebied 
betreden en weer verlaten.
Camera's voor personen tellen bij een in- en uitgang geven direct de bezettingsgraad weer op monitoren bij de ingang. Hierdoor 
is extra personeel bij de deur overbodig.

OPLOSSING PERSONEN TELLEN VAN PROVISION-ISR

HOGE NAUWKEURIGHEID
De Provision-ISR personen tellen oplossing maakt 
gebruik van IP camera's met ingebouwde video-
analyse voor maximale nauwkeurigheid en 
betrouwbaarheid ( >98%).

MEERDERE INGANGEN
Met de Ossia VMS van Provision-ISR kunnen de IP 
camera’s via het netwerk met elkaar communiceren, 
en real-time automatisch de bezetting berekenen. 
Zelfs in het geval van meerdere in- en uitgangen.

LOGBOEK GEREGISTREERDE GEGEVENS
Uitgebreide analyse gegevens en rapportage is  beschikbaar. 
De rapportage laat zien hoe de bezetting in de loop van de 
tijd verandert en geeft statistische informatie over de 
verschillende in- en uitgangen van het gebouw. Informatie 
zoals deze is aantrekkelijk voor beheerders van gebouwen.

KOSTEN
De geavanceerde video analyse functies, zoals personen 
tellen, zijn inclusief en brengen geen extra kosten met zich 
mee.
EYE-Sight V2 camera serie.

Beheer meerdere gebouwen of laat je camera's voor het tellen van personen op verschillende locaties installeren?

Met Ossia VMS kunt u op afstand de toestroom volgen en toegang krijgen tot deze informatie, maar ook een analyse van de bezettingsgraad die door uw 

camera's realtime worden verzameld. 

Met geavanceerde rapportage kunt u snel de bezettingsgegevens bekijken, vergelijken en onderzoeken om zo locaties op te sporen die niet voldoenaan de 

eisen van de bezettingsbeperking, om vervolgens actie te ondernemen.

• Vergelijk realtime eerdere informatie van een aantal gebouwen en locaties in verschillende regio's en tijdzones.
• Maak een lineaire / staafvormige grafiek met inkomend / uitgaand verkeer (elke grafiek kan worden gedownload als een PNG-bestand)
• Maak real-time een tabel met inkomend / uitgaand verkeer (deze tabel kan worden gedownload als een XLS-bestand). 

PROVISION-ISR CAMERA’S MET PERSONEN TELLEN
De Provision-ISR camera's voor het tellen van personen maken deel uit van de Eye-Sight V2-serie: een professionele lijn met een 
uitstekende beeldkwaliteit en verbeterde video-analysefuncties, zoals objectherkenningstechnologie (DDA VIDEO ANALYTICS). 
Met DDA kan het systeem onderscheid maken tussen mensen, tweewielige- en vierwielige voertuigen. 
Wanneer de DDA Video Analytics technologie voor  het tellen van personen wordt inschakelt, kan de gebruiker de personen die 
een gebouw betreden of verlaten monitoren en tellen. Net als met voertuigen die een parkeerplaats oprijden of verlaten.
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VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN

Winkels & supermarkten
Zorg ervoor dat uw winkel zich houdt aan opgelegde maatregelen welke in 
overeenstemming zijn met de voorschriften van het maximaal aantal 
personen per m2  en voor het voldoende afstand houden.
In een winkel kunnen gegevens over bezoekers u ook helpen ervoor te 
zorgen dat de juiste aantal medewerkers beschikbaar is op de winkelvloer! 

Campussen voor hoger onderwijs
Provision-ISR haar oplossing voor het tellen van personen kunnen overal 
op de campus worden toegepast. Deze kunnen bestaan uit gebouwen en 
ruimtes met meerdere ingangen, zoveel als nodig is op een campus. 
Van in- en uitgangen van gebouwen tot aan collegezalen, lokalen, aula’s, 
restaurants, bibliotheken en toiletten.

Zakelijke werkplekken & kantoren
Veel kantoren zijn gedeeltelijk bezet en een groot gedeelte van de 
beschikbare ruimte wordt elke dag ongebruikt. Door de bezetting van 
een gebouw te inventariseren, kunt u mogelijkheden bekijken om uw 
vastgoedkosten te verlagen (misschien door een aantal verdiepingen te 
huren of twee kantoren samen te voegen tot één).

Restaurants, horeca en vrijetijdsvoorzieningen
Met veiligheid voorop, kunnen klanten en medewerkers gemoedsrust 
hebben in uw bedrijf. Klanten zullen graag uw bar, hotel of restaurant 
bezoeken en medewerkers zullen eerder geneigd zijn om naar het werk te 
komen.

Ziekenhuizen en klinieken
Camera’s die personen tellen en in een ziekenhuis zijn geïnstalleerd, 
kunnen u vertellen in welk gebied de meeste passanten zijn of zijn 
geweest. Deze gegevens kunnen u beter doen begrijpen en ervaren hoe 
mensen zich door uw ziekenhuis begeven. Met deze informatie kan u de 
efficiëntie, van bijvoorbeeld de routing van uw bezoekers doen verbeteren.

Stadions en concertzalen
Vanuit een gezondheids- en veiligheidsperspectief is het van cruciaal 
belang om te weten hoeveel mensen een evenement in uw locatie 
bijwonen, vooral wanneer ze zich vrij van het ene naar het andere gebied 
kunnen begeven. Provision-ISR haar oplossing voor het tellen van 
personen is de oplossing voor jou!
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PROVISION-ISR:
ISRAËLISCHE TECHNOLOGIE VOOR EEN SLIMMERE EN VEILIGERE WERELD.

Provision-ISR is een snelgroeiend Israëlisch bedrijf, opgericht in 2007 om te voldoen aan de vraag naar hoogwaardige producten in het 
middensegment van de CCTV-markt
Ons breed assortiment omvat:

- IP- en HD-technologieën die kunnen inspelen op de gediversifieerde vraag van de markt.
- Geavanceerde CCTV-software en APP's ontwikkeld door onze Israëlische ingenieurs met als doel de gebruikerservaring eenvoudig en intuïtief 

te houden.
- Een compleet assortiment accessoires speciaal ontworpen voor de CCTV-markt met een One-Stop-Shop fylosofie.

We streven naar een slimmere en veiligere wereld door beveiligingsprofessionals de tools te geven die ze nodig hebben om het verschil te maken.
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