
●  Optimalizujte využití pracovního prostoru
●  Zvyšte efektivnost konferenčních místností

● Zlepšete produktivitu vašich zaměstnaců

VYUŽITÍ PROSTORU A 
ANALÝZA OBSAZENOSTI

Snižte náklady na provoz vaší budovy

Antl
Razítko



Úvod
Budovy představují jednu z nejnákladnějších nákladových položek hned za 
náklady na lidi na prvním místě, kteří je využívají. Nicméně mnoho majitelů
neví, jak tuto cennou komoditu využívat a jak ji provozovat.

Odpovědí řešení je sledování "Skutečné obsazenosti -True Occupancy" 

Využitím analýzy obsazenosti pomocí řešení "True Occupancy" umožňuje 
obchodníkům optimalizovat jejich budovy a pracovní místa.

Velké finanční úspory lze docílit snížením využívaného prostoru  v budově, 
zvýšením efektivnosti využívání existujícího prostoru a konsolidací
prostorů, které jsou nedostatečně využívané.

Úsporu energií lze docílit kontrolou a regulací osvětlení a HVAC přesným 
měřením míry obsazenosti. Tato metoda poskytuje rovněž více 
komfortní pracovní prostředí pro uživatele budovy, jejichž produktivita 
práce se zvýší optimalizací pracovního prostředí na základě rozboru 
získaných dat.

●  Jak efektivně byla tato budova využívána tento měsíc ?
●  Potřebujeme skutečně celý užívaný prostor ?
●  Můžeme konsolidovat a uspořit finance ?
●  Mají naše konferenční místnosti správnou velikost pro naše potřeby ? 
Informace z aplikace "True Occupancy" umožní odpovědi na výše uvedené

otázky  v podobě objektivních a spolehlivých dat, odhalující potenciál vaše-
ho užívaného místa a osob.

Co je analýza obsazenosti ? 
Analýza obsazenosti se vztahuje ke  
studiu dat, pořízených "smart" pro-
tředky či jinými ručními aplikacemi s 
cílem měřit pohyb jednotlivců v dané 
budově či zařízení.

“Každý může vytvářet odhady o tom, 
jak je budova využívána,  ale jsou to 
jen data, která  vše objasní.”

James McHale
Founder and MD, Memoori
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Řešení "True Occupancy"
Naše analytika obsazenosti poskytne manažerům budov a jiných 
zařízení objektivní data, která vyloučí odhady či dohady ve vztahu 
k důležitým rozhodnutí o plánování daného prostoru.

Získaná data umožní provádět okamžitou analýzu o tom, jak 
budovy, patra, zóny a i jednotlivé místnosti jsou využívány, 
identifikovat dosahované trendy jejich využívání  a provádět 
jejich porovnání proti KPI ukazatelům.

Uživatelé budov také profitují z této analýzy systému "True 
Occupancy", který poskytuje informace o dostupnosti prostoru, 
snižuje ztráty času a zvyšuje produktivitu práce.

Zdrojem našeho systému "True occupany" jsou naše vysoce 
přesné senzory, měřící obsazenost pracovního prostoru, které 
jsou využívány k měření návštěvnosti anonymní detekcí osob 
při jejich vstupu a opuštění sledovaného prostoru.

Pouhým monitorováním pohybu osob v těchto klíčových 
bodech, představuje "True Occupancy"  cenově efektivní, vy-
soce rozšiřitelný a nerušivý systém. Data o obsazenosti lze 
volitelně sbírat na úrovni celé budovy, jednotlivých podlaží, 
jednotlivých oddělení nebo místností..

TrueOccupancy



TrueOccupancy.

63% 
Průměrné využití pracovního 

Zdroj: JLL Occupancy Benchmarking Guide 2018/19

prostoru
Obecně 37% pracovního prostoru je prázdný a nevyužívaný denně



kok

Uplatnění dat z "True Occupancy" 
Kancelářský prostor
Snižte náklady na základě zjištění o skutečné 
obsazenosti a využití prostoru místností, 
zóny, plochy nebo budovy.

Kancelářské prostředí 
Řešte svoji uhlíkovou stopu a 
snižte náklady na energie spo-
jením dat o obsazeností v re-
álném čase s automatickou 
regulací topení a klimatizece.

Hlavní vchod
Měřte průchody do budovy a 
kolem ní a získejte informace 
o celkovém využití budovy.

Zařízení uvnitř budovy 
data o obsazenosti mohou být zasílána přímo 
uživatelům  s cílem jim být nápomocni
při plánování jejich návštěv zařízení jako jsou 
např. fit centra nebo
jídelny k zamezení front.

Restaurace-jídelny  Funkcionalita detek-
ce personálu dokáže vyloučit personál ku-

chyně, úklidu a nebo ochranky z dat o ob-

sazenosti monitorovaných prostorů.

                            Toalety - umyvárny
Minimalizace rušení a snížení nákladů na 

harmonogram a frekvenci úklidu na základě

anonymního monitoringu 
skutečného využívání.

Konferenční místnosti 
Monitorujte využití konferenčních místností 
a ujistěte se, že je jich dostatek a o správné 
velikosti k pokrytí potřeb uživatelů.



Plánování prostoru
Manažeři budov a jiných zařízení měli v minulosti či stále 
mají omezené možnosti porozumět jak je jejich pracovní
prostor využíván s dopadem na nekomfortní pracovní
prostředí v podobě nadměrné nebo nevyužité obsazenosti. 

Řešení "True Occupancy" může poskytnout cenný náhled o 
tom, jak jsou budovy a místa využívány.

 Takový náhled je základní pro optimalizaci požadovaného 
prostoru, jelikož tato objektivní data slouží v  "Capital Asset 
Planning Models (CAPM)" ke zlepšení a přesnosti dlouhodo-
bého plánování. Analýza a náhled systému - "True 
Occupancy"  vám může napomoci optimalizovat daný
prostor a navrhnout pracovní místa na základě jejich sku-
tečného využívání v dané oblasti.

Potvrdí nároky 
na prostor

Upřesní strategii a 
design

Snížení nákladů

TrueOccupancy.com

30% 
Zdroj: CBRE Report

je průměrné využití 
konferenčních místností
a pokud jsou využity, tak 
pouze 40% volných míst 
jje obsazeno.



Optimalizace pracovního prostředí
Moderní pracovní prostředí se stává ve zvyšující míře flexibilní, kdy 
zaměstnanci jsou schopni si zvolit pracovní místo dle své volby. 
Pokud porozumíme vztahu zaměstnanců k jejich pracovnímu místu, 
potom lze optimalizovat  budovy na základě jejich skutečného vyu-
žívání. Systém "True Occupancy" poskytuje majitelům a správcům 
budov tyto důležité informace o reálném využívání budov a 
umožňuje jim porozumět, zda uživatelská firma využívá celý pro-
najatý prostor, zda jejich zaměstnanci využívají správně společné 
prostory a zda mají k dispozici  ten správný počet a velikost konfe-
renčních místností. Poskytování služeb ( úklid, stravování) lze spojit 

se skutečnou potřebou, než spoléhat na zavedené schémata a 
pořádky. Spokojenost a produktivita práce zaměstnanců rovněž 
může profitovat. Reálná časová dostupnost konferenčních místnos-
tí a dalších služeb umožní v budově omezit fronty v kantýnách, atp., 
kdy "True Occupancy" pomáhá zaměstnancům plánovat jejich čas.

TrueOccupancy

Zlepšete pracovní  prostředí a 
spokojenost zaměstnanců pomocí:
● Dostupností místností a zařízení v reálném čase
 ● Dynamickým uvolňování místností a jejich rezervací
●  Optimalizací pracovního prostředí pro lepší produktivitu

Snížte provozní náklady

Zlepšete spokojenost zaměstnanců

Antl
Razítko



Bezpečnost a soulad s legislativou 
"True Occupancy" může povýšit i stávající bezpečnostní opatření. 
V případě mimořádné události může být znalost o rozmístění 
počtu osob v budově kriticky důležitá *

Soulad s bezpečnostními předpisy budovy, požární omezení na 
podlažích, atp. lze monitorovat v reálném čase s automatickým 
oznámením na dosažení či překročení nastavených limitů. Tato 
možnost umožňuje správcům budov rychle přijmout opatření, 
vedoucí k zajištění souladu s bezpečnostními předpisy.

24/7 Průběžný monitoring 
Monitorování obsazenosti funguje prů-
běžně 24 hodin denně, takže jste neu-
stále v souladu se zákony.

Zajistěte soulad s bez
pečnostními předpisy.

Zvyšte bezpečnost

* Výhrada:: Přestože jsou přijata veškerá opatření, aby měřené informace o sku
tečné obsazenosti systému "True occupany"  byla co nejpřesnější,, nelze v těchto 
mimořádných situacích  plně spoléhat na tyto údaje..V těchto situacích se doporu-
čuje tato data brát spíše jako vodítko ke zvýšení stávajících bezpečnostních opat-
ření.



Úspory energií
Spotřebu energií  a jejich využití lze snížit s využitím systému 
"True Occupancy ".

Data o obsazenosti v reálném čase lze integrovat s existujícím 
systémem řízení budov a HVAC systémů k zajištění automa-
tické kontroly osvětlení, vytápění a ventilace budov, které nejen 
snižují nároky na energie, ale i zlepšují uživatelskou pohodu. 
Další energetické úspory mohou být docíleny prostřednictvím 
analýzy využívání dostupného pracovního prostoru. Pomocí
analýzy historických údajů míry obsazenosti, lze identifikovat 
méně využívané dny a omezit dostupné podlaží a plochy v 
těchto dnech.

TrueOccupancy

Snižte náklady na energie

Zlepšete uživatelský komfort 

30% ztráty energií
v komerčnícvh budovách

Zdroj: MIT Energy Futures



Proč "True Occupancy" ?

TrueOccupancy

Snižte náklady
Propojení s existujícím HVAC systémem a sys-
témem managementu budovy v reakci na sku-
tečnou obsazenost v čase, vedoucí ke snížení 
spotřeby energií.
Snižte náklady na úklid a jiné služby dle reálné-
ho využívání prostorů, než v závislosti na čase.

Uživatelská pohoda
Umožněte zaměstnancům přímý přístup  k datům 
v reálném čase k dostupným  vymoženostem 
např. kantýny a fitness.

Spojte je s automatizovanou kontrolou prostředí 
pro optimalizaci uživatelského komfortu.

Plánování prostoru
Využití budovy a správné míry. Využijte vysoce 
spolehlivé a přesné údaje o tom, jak velký 
prostor je zapotřebí a typ  prostoru při návrhu 
nebo redesignu vašich fyzických prostorů.

Produktivita zaměstnanců
Umožněte zaměstnancům nalézt dostupné 
konferenční místnosti rychleji a snadněji  
pomocí dynamického uvolnění místností.

Snižte neproduktivní čas zaměstnanců strá-
vený čekáním ve frontách v kantýnách a ob-
čersvení.



Porovnání technologogií

TrueOccupancy

Alternativy   PIR    CCTV
Desk & Seat 

Sensor WiFi

Důvod proč 
alternativa 

není 
vhodná 

Nákladné,
pouze momentky 

Nízká přesnost, 
pouze obsazeno 

nebo neobsazeno

Nízká 
přesnost

Invazivní, problém 
s GDPR předpisy

Invazivní, 
není vhodné 
pro prostory 

bez židlí

Málo 
spolehlivá 
data,jedna 

osoba může 
mít více  než 
jeden image

True 
Occupancy

Nenákladné, 
průběžná data

Vysoce přesné , 
sbírá přesnou 

obsazenost

Obousměrné 
a mutifunkční 

senzory

Anonymní, 
respektuje
soukromí

Rozšiřitelný a 
vhodný pro jaký-

koliv prostor, 
místnost a dům,

Systém počítá 
pouze lidi

Ruční
kontrola

Horizontální
závory

Kamery



Čeho lze docílit ?
National Grid ( FTSE 100 společností) aplikoval systém "Tue Occu-
pany" jako součást jejich iniciativy optimalizace pracovního 
prostoru. National Grid využíval data, která poskytoval systém k 
optimalizaci využití jejich budov napříč celým UK.

Projekt byl mimořádně úspěšný s multi-milionovými úsporami 
v GBP a s návratností investice za méně než 12 měsíců !

Roční úspora 
£8million ( 240 mil. Kč)

Využití energií 
16% pokles

Využití budov 
15% zvýšení

Využití pracovního 
místa
27% pokles

Produktivita zaměstnanců
 8% zvýšení výkonů

Satisfakce zaměstnanců
8% nárůst



Simon Carter“

Image credit: National Grid, Wokingham TrueOccupancy

£8million 
roční úspory

" Tato analýza nám poskytla vše, co jsme potřebovali
k provedení proaktivních změn "

Vedoucí domovního fondu National Grid



Jak "True Occupancy" sbírá data ?

TrueOccupancy

Základem systému "True Occupancy" je vysoce přesný senzor pro měření pra-
covního prostoru.Senzor je diskrétně umístěn na stropě. Tyto senzory se využí-
vají v technologii počítání návštěvníků k anonymní detekci osob, při jejich vstu-
pu a opuštění měřeného prostoru.

Sledováním pohybu uživatelů na těchto prostorech představuje systém "True 
Occupancy" účinné a neomezeně rozšiřitelné řešení. Data obsazenosti mohou 
být  sbírána jako celková nebo granulární v potřebné úrovni - na celé budově až 
po sběr dat na úrovni jednotlivých podlaží, oddělení nebo místností.

Jako příklad je vpravo na obrázku uvedeno 8 senzorů, které jsou rozmístěny na 
základním podlaží budovy k měření obsazenosti  a  využití pro:

Sebraná data jsou bezpečně přenesena do platformy "True 
Ocupancy, příp. na vlastní datový server, kde je pomocí  paten-
tovaného algoritmu vypočítána úroveň obsazenosti v reálném 
čase a využití měřeného prostoru. Data z "True Occupancy" 
jsou přesná, spolehlivá a umožňují provádět objektivní roz-
hodnutí.

● Tři konferenční místnosti 
●  WC s umyvárnou
● Odpočinkový prostor

● Otevřenou kancelář 
● Přízemní podlaží
● Celé budovy

Umyvárna

Desk / seat                    True Occupancy senzor

Meeting room Meeting room

Odpočinkový 
prostor

Meeting  
room

Otevřená kancelář

schodiště recepce

 



TrueOccupancy

Příklad instalace s využitím pouze 
jednoho senzoru dvou konferečních 

místností

IN 
IN

OUT 
OUTKonferenční  místnost 1    Konferenční místnost 2

Senzor

Jak funguje počítání osob
●  Senzor počítání osob je diskrétně instalován typicky

v místě, kde osoba vstupuje nebo opouští  plochu, zónu 
nebo místnost (např. nad dveřmi nebo chodbou).

● Senzor počítá osoby, které vstupují nebo odchází

●  Sebraná data jsou bezpečně odeslána na platformu 

    "True Occupancy "

●  Cloud platforma sbírá data ze všech senzorů

    instalovaných v budově

● Obsazenost v reálném čase a využití prostoru je 

    vypočteno a zobrazeno  na dashboardu



Senzor k měření obsazenosti
Senzor Vector 4D  byl vyvinut firmou Irisys (UK) , 
která využila své dlouholeté bohaté zkušenosti v 
oblasti počítání návštěvníků v prostředí obchodů k 
dosažení vysoké přesnosti počítání. Není ovlivněn 
různou úrovní osvětlení, schopný počítat přesně v 
prostředí davu, měří pohyb ve všech směrech a 
funguje přesně i v lokalitách s nejvyšší hustotou 
osob. Využívá technologii "Time of Flight", sofisti-
kovaný SW, přičemž detekce osob je plně ano-
nymní.

Time of Flight Senzor  

Pomocná kamera s níz-

kým rozlišením pro vzdá-

lený setup a podporu

LED indikátory 

 Diskrétní nízký design

Infrared illuminátory

PoE (Power over Ethernet)

Pravé IoT zařízení všech-
ny  data jsou zpracována 
na rozmezí

Chrání soukromí
Nesbírá žádné osobně 
identifikovatelné údaje

Diskrétní design 
Instalace na stropě pro 
pasivní detekci

TrueOccupancy

Vector 4D



Co znamená"Time of Flight"? 
Time of Flight (ToF) počítání osob využívá vysílané pulsy nevidi-
telného infračerveného světla k vytvoření 3D obrazu všech
 objektů (včetně lidí ) pod senzorem.

Sofistikovaný algoritmus vytváří tento 3D obraz a vylučuje z 
procesu všechny ostatní objekty. Cíl v podobě terče je spojen s 
každou detekovanou osobou a je anonymně sledován, přičemž zů-
stává v poli záběru senzoru.Z důvodů bezpečnosti dat a ochraně
soukromí, všechny data jsou zpracována v prostoru boardu senzo-
ru. Pouze vypočtená data jsou přenášena bezpečným způsobem 
na cloud platformu systému "True Occupancy".

Reálný "živý" pohled
5 osob (2 dospělí a 3 děti) prochází pod senzorem  1

2

3

1

2

3

Pohled Time of Flight senzoru
Senzor vytváří 3D obraz scény a vylučuje 
objekty, kterými nejsou lidé

Výstup (pohled zařízení)
Pohled zařízení a SW algoritmus vytváří 3D 
pohled a anonymně detekuje osoby

TrueOccupancy

1
1

2

3 



Snadná instalace, nenákladný při rozšiřování 
                         Snadné pro nasazení, minimálně rušivý, instalace

senzorů nad hlavami osob na stropě je klíčová, nízké náklady 
na instalaci a umožňuje granularitu dat.

●  Přenos dat a napájení po jednom kabelu formou PoE 
●  Snadné přizpůsobit existujícím budovám a IT infrastruktuře 
●  Může se připojit k existující interní síti nebo využít externí

3/4G mobilní síť
●  Vzdálený management a podpora

"True Occupancy" je pružná detekční platforma schopná moni-
toringu všech aspektů pohybu osob a chování od ob-
sazenosti jednacích místnosti až po využití umyváren a 
dokonce front v kantýně.

Jeden senzor a jedna platforma pro všechny požadavky

Pro klid mysli a ujištění, že všechny senzory fungují opti-
málně,  existuje celá řada nástrojů pro vzdálenou správu. Ty 
nám dovolují vzdáleně sledovat, poskytovat podporu, 
konfigurovat a provádět audit senzorů instalovávaných kde-
koliv ve světě.

TrueOccupancy.



TrueOccupancy

Integrace a systémová architektura
Data z platformy "True Occupancy" mohou být snadno integrována se systémy 
3.stran jako jsou např.

●  Rezervační systémy jednacích místností
●  Building management systémy (BMS)
●  HVAC /topení, ventilace a klimatizace/ systémy
●  Datové systémy 3.stran (např.. Power BI, Tableau)

Internal Network

External Network

PoE Switch

4G Modem 
Switch

LAN

Konferenční místnosti -
rezevační systém

Systém managementu 
budov

Služby 
3.stran

Dashboards 
& Reporting

Jaký komunikační  
protokol je dostupný? 
Integrace  je poskytována 
prostřednictvím Rest API.

i



Soukromí
Naše senzory pro měření obsazenosti pracovních míst jsou 
navrženy tak, aby byly vzhledově nenápadné a funkčně
pasivní.

S využitím anonymní technologie snímání (Time of Flight) 
plně respektujeme soukromí uživatelů.

Žádná závislost na videu

●  Rozlišení videa je mezinárodně omezeno v souladu s GDPR 
nebo EU nařízení

● Interní kamera slouží pouze pro vzdálenou podporu a setup

Náš SW eco-systém byl navržen tak, aby snadno splňoval 
pravidla GDPR a jiných nařízení na ochranu soukromí

Nahoře: příklad nízkého rozlišení video obrazu s 
překrytím výstupu vize ToF počítání osob

Dole: pouze obrazový výstup senzoru

TrueOccupancy

Ochrana soukromí
Žádné personálně  identifikova-
telné informace nejsou sbírány



Bezpečnost
Využití  průmyslových nejlepších IoT zkušeností, našich senzorů a 
systému "True Occupancy" byl navržen celý systém tak, aby všech-
na sebraná data byla uložena a zasílána zcela bezpečně.

●  Žádná osobní nebo citlivá data nejsou sbírána a ani ukládána
●  Využívá HTTPS / TLS 1.2 šifrování pro přenos dat
● AES 256-bit šifrování pro zbývající data
●  Využívá požadovaný "login" pro přímý přístup na zařízení
●  APIs zařízení a platformy vyžaduje speciální klíč
● Dostupný vzdálený management FW a bezpečnostních upgradů

TrueOccupancy

Těší se důvěře průmyslových lídrů
Bezpečnost našich senzorů a cloud 
platformy se těší důvěře firem průmys-
lových lídrů. K nim se řadí finanční služby, 
poskytovatelé národních infrastrukur, vyš-
ší vzdělávací zařízení a  premieroví 
globalní  obchodníci.



TrueOccupancy.com

“V kterémkoliv obchodě přichází konkurenční výhoda 
s lidmi, takže když je využívána technologie,  reality  a
zaměstnanci se toho účastní, pak každý vyhrává ”

James McHale“
Founder and MD, Memoori



O "True Occupancy"
"True Occupancy" je analytický systém řešení obsazenosti 
vytvořený firmou Irisys. Jako světová jednička v dodávce 
systémů počítání návštěvníků a  řešení délky front, přináší
Irisys systém řešení expertizy a technologie pro chytré bu-
dovy a spojené budovy.

Spojením pokrokové technologie a umělé inteligence sys-
tém "True Occupancy" poskytuje manažerům budov a za-
řízení s náhledem pro optimalizaci pracovního místa a 
zvyšuje produktivitu zaměstnanců při snížení nákladů.

TrueOccupancy

>500,000
instalovaných senzorů

celosvětově

 20+
roků zkušeností

Irisys founded in 1996 
Acquired by Fluke in 2012

AC SYSTEMS, s.r.o. - Premier Partner Irisys

Celosvětová důvěra ze strany byznisu

>10 billionů
osob počítáno ročně

IRISYS FLUKE

CEBRE

Antl
Razítko



March 2020
IPU 40629

Issue 1

AC SYSTEMS, s.r.o.
Šrobárova 3

130 00 Praha 3
Czech Republic

www.acsystems.cz

+420 603 522 454

Potřebujete se dovědět více ? 
Spojte se s naším přátelským týmem 
a vydejte se na vaši cestu  analytiky 
 obsazenosti a úspor .

acsystems@acsystems.cz

+420 272 734 831
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