Jak zvýšit bezpečnost personálu a
nakupujících v období pandemie v
obchodních centrech a prodejnách

Systém TC Covid 19

Jak tuto situaci řešit v obchodních centrech, prodejních
sítích, jednotlivých prodejnách i jiných objektech ?
Nainstalovat nadstavbový systém TC Covid OC 19 firmy
AC SYSTEMS , který umožňuje:

•

počítat všechny přicházející osoby do obchodního centra (OC) resp. prodejny

•

počítat všechny odcházející osoby z obchodního centra resp. prodejny

•

v reálném čase měřit aktuální počet nakupujících / tj. míru obsazenosti / v OC či
prodejnách

•

upozornit management /personál na překročení nastaveného limitního počtu
nakupujících

•

poskytovat managementu průběžnou informaci o vývoji obsazenosti v čase

•

poskytovat další užitečné informace pro marketing a management při běžném
provozu OC, prodejny, apod.

Stručný popis nadstavbového systému TC Covid OC

•

u systémů pro počítání osob je obvykle sledována pouze návštěvnost, a proto
se ve statistikách počítají pouze vstupy do objektů (počítací linie IN);

•

TC Covid 19 pracuje s aktuálním počtem návštěvníků v objektu a proto je
nezbytné nastavit i odchody /linie OUT/ a registrovat počítání IN i OUT;

•

doinstaluje se nová služba, která vyčítá počet vstupujících a odcházejících
osob na vstupech do objektu v intervalu 2 minut, abychom získali přesné
údaje o hodnotě obsazenosti monitorovaného prostoru /OC, prodejen, apod./;

•

dále získáte SW modul, který vám bude ukazovat aktuální a průběžnou míru
obsazenosti objektu a upozorní vás na překročení maximální přípustné
hodnoty počtu osob, kterou si lze zvolit dle vašich požadavků a velikosti
objektu v souladu s nařízením vlády o bezpečných rozestupech;

•

je určen pro všechny, kteří mají nainstalovaný systém počítání osob od
AC SYSTEMS a nebo si jej plánují nainstalovat

•

nevyžaduje výměnu počítadel – pracuje se všemi stávajícími počítadly v
systému od řady IRC3000 (tedy přibližně od roku 2010) až do současnosti;

Informativní obrazovky pro management / ostrahu
Průběžné informace o aktuálním počtu návštěvníků OC pro personál,
management či ostrahu se zobrazují na PC či mobilních telefonech

•
•

bezpečný stav počtu nakupujících v OC
aktuální počet je pod zadaným limitem

•

limitní stav, ale ještě v toleranci

•
•

překročený limit maximálního počtu nakupujících
ostraha provede definovaná opatření dle nařízení
managementu

Informační obrazovky pro návštěvníky na vstupu
do obchodního centra či prodejny
Nadstavbu systému lze rozšířit i o informování návštěvníků o obsazenosti přímo
na vstupech do objektu. Ke vstupům jsou nainstalovány informační panely, které
je informují o obsazenosti a o tom, zda mohou bezpečně vstoupit či nikoliv. Panely
na vstupu však nejsou nezbytné k provozu nabízeného systému.

vstup povolen

vstup zakázán

Až pominou bezpečnostní opatření lze snadno informační panely využít k
aktuálním nabídkám, probíhajícím a připravovaným slevovým akcím, apod.

Lze využít systém TC Covid OC v běžném provozu i po
ukončení regulace počtu osob?
Systém TC Covid jsme vyvinuli tak, aby nebyl pouze jednoúčelový v době
pandemie, ale aby ho bylo možné využívat i v běžném provozu v OC, prodejny
Jaký je tedy další přínos pokud máte již nainstalován systém počítání
návštěvníků od AC SYSTEMS nebo jej plánujete pořídit ?

•
•

počítá vstupy do i výstupy z OC, prodejny, apod. v reálném čase ;

•

ze znalosti aktuální obsazenosti v čase a sledování její historie můžete
plánovat či operativně řídit navazující služby / např. zásobování či počty
personálu, pokladních, apod. ;

•

na základě obsazenosti můžete rovněž automaticky řídit a regulovat
některé technologie, například vzduchotechniku, čímž snižujete spotřebu
el. energie a tím náklady na provoz centra, prodejny či objektu.

automaticky počítá obsazenost OC ze znalosti vstupujících a odcházejících
osob na jednotlivých vstupech;
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