TC Covid – elegantní regulace obsazenosti
... aktuální obsazenost a regulace počtu nakupujících v obchodech, nákupních
centrech a i návštěvníků v jiných objektech či prostorách
TC Covid je inteligentní nadstavba k systému počítání návštěvníků, která měří aktuální obsazenost obchodního centra,
prodejny či jiné uzavřené oblasti i v exteriéru. Tuto službu můžete využít jak v pandemické době, tak i v běžném
provozu! Aplikaci lze využít i pro účely zajištění požární bezpečnosti a předpisů v různých objektech.
3 možnosti využití
•
•
•

pro management (aplikace pro PC a mobilní telefony);
regulace na vstupu (displeje);
pro návštěvníky na webových stránkách, facebooku a pod..

Informace pro management
•
•
•
•
•

aplikace přístupná přes webový prohlížeč z PC nebo mobilního telefonu;
počítá a zobrazuje aktuální obsazenost;
definice jednotlivých hranic (zelená, oranžová, červená);
informuje vás o překročení určité hranice obsazenosti;
ukazuje průběh obsazenosti a umožňuje predikci dalšího vývoje;

Informační displeje na vstupu
Automaticky informují návštěvníky, zda mohou vstoupit či nikoliv:
VSTUPTE – vstup je povolen
NEVSTUPOVAT – vstup je dočasně zakázán
V mimo pandemické době využijete displeje pro marketingové a
provozní účely:
• upoutávky na akce obchodního centra;
• reklamy a slevové akce nájemců
(buď za poplatek, nebo jako bonus);
• provozní a další informace pro návštěvníky.
Informace o aktuální obsazenosti na webových stránkách
Velmi užitečná funkce pro vaše klienty, kterým dává informaci o aktuální obsazenosti vašeho obchodu nebo
obchodního centra a mohou si tak vybrat vhodný čas pro návštěvu u vás. Například:

ČERVENÁ - Prosíme, přijďte později, až bude centrum/prodejna volnější.
ORANŽOVÁ - V centru je rušno, možná budete muset chvilku čekat na návštěvu svého oblíbeného
obchodu
ZELENÁ - V centru je aktuálně mírný provoz, doporučujeme centrum navštívit právě teď
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