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Náš cíl

“Poskytovat realistický náhled 
na chování lidí v objektech“

Smart budovy
Kanceláře, pracovní místa, 
vzdělávací zařízení, veřejné 
budovy, atp.

● Optimalizace nemovitostí a 
využití prostoru

● Zlepšení spokojenosti jejich 
uživatelů

● Automatizace řízení budov

Volný čas a obchod
Prodejny, supermarkety, 
zábava a sports

● Pokroková analytika 
prodejen

● Účinné řízení front
● Zlepšení servisu 

zákazníkům
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Představení konceptu „True Occupancy“

Generuje akční a strategické rozhodování s 
inteligentními, spolehlivými a objektivními daty o 

obsazenosti

True Occupancy je systém měření skutečné obsazenosti, který 
poskytuje základní data pro vše, co je předmětem vašeho zájmu

● Škála řešení měření obsazenosti – od pracovního stolu, k místnosti či budově

● Inteligentní systém sběru dat agreguje, zpracovává  a kontroluje

● Otevřená integrace se systémy BMS a pracovních míst

● Jednoduchá a intuitivní presentace a vizualizace dat a reporting

● Spolehlivý management zařízení na dálku přes internet
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Proč jsou data o obsazenosti důležitá ?

Umožní zaměstnancům 
nalézt dostupné zasedací 

místnosti a další služby 
rychleji  a snadněji s 

dostupností v reálném 
čase a dynamickým
uvolněním místností

Integrace s HVAC a BMS 
pro dynamickou a 
automatizovanou 

kontrolu. 

Související služby (např. 
úklid) dle skutečného 

užívání, než podle
kalendářních rozvrhů,.

Porozumění využití 
prostoru pro jeho 

správné využití

Objektivní a přesná data 
lze využít pro 

strategické rozhodování

Umožnit zaměstnancům 
přístup k reálným datům 

dostupnosti benefitů, např. 
kantýny, fitcentra, apod.

Automatizovat kontrolu 
optimalizace komfortu 

zaměstnanců..

Snížení nákladů Spokojenost 
uživatelů

Plánování 
prostoru

Zvýšení produktivity 
zaměstnanců
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Skutečná obsazenost - True Occupancy ecosystém

Data agregace
Data inteligence
Data integrace
Vzdálená zařízení 
správa- management
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True Zone – Skutečná zóna

True Zone – vstup/výstup senzor

Zasedací  místnost
Zasedací

místnost

Schodišt

ě

Toalety

Otevřená kancelář

Zasedací místnost

Vstup

Odpočinkový 

prostor

● Sensory měří pohyb osob v klíčových lokalitách
● Typicky instalované na vstupech do budov, pater/ 

podlaží/, oddělení, zón …
● Získaná data lze využít v „ True Data“ platformě k

výpočtu obsazenosti a využití prostoru v reálném čase

● Monitoring umožňuje docílit maximální míru obsazenosti
● Malý počet senzorů může pokrýt velké plochy a snížit 

náklady
● Vysoká rozšiřitelnost – budovy mohou být rozděleny

na mnoho měřitelných zón a podzón dle potřeby

● Možnost činit strategická rozhodnutí o využití prostoru
● Data poskytují dostatek podkladů o využití prostoru  

bez potřeby dalších nákladů souvisejících s instalací 
senzorů kdekoliv po budově
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True Room – Skutečná místnost
Conference Room

Meeting 

Room

Stairs

Washroom

Open plan office

Conference Room

Entrance

Breakout + 

seating area

True Room – entrance/exit sensor

True Room – fine motion room sensor

● Monitoring úrovně obsazenosti v místnostech
● Vysoce přesný senzor na vstupech ve spojení s 

citlivým pohyblivým senzorem pro nejvyšší přesnost
● Možnost využití citlivého pohybového senzoru ke 

sběru základních dat o obsazenosti místností 
(“obsazená” nebo “neobsazená”)

● Další využití sbíraných dat o obsazenosti
● Dynamické vyprázdnění místnosti a její dostupnost v 

reálném čase
● Historická analýza trendů k rozhodnutí o správné 

velikosti místností 
● Integrace dat s rezervačním systémem a dalšími

systemy s využitím platformy „True Data“
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True Desk – skutečné pracovní místo
Conference Room

Meeting 

Room

Stairs

Washroom

Open plan office

Conference Room

Entrance

Breakout + 

seating area

True Desk – desk sensor

True Desk – LoraWAN gateway

● Měření obsazenosti na úrovni pracovních míst
● Anonymní monitoring deskovými senzory pod stolem 

– vhodné pro sezení u stolů a míst u stolů na stání
● Bateriové napájení s výkonným pohybovým 

detektorem k minimalizaci chyb
● Bezdrátový sběr a přenos dat na velké vzdálenosti
● Jedna LoraWAN gateway může pokrýt až 1000 desk 

senzorů v okruhu 300 m *

● Další využití pro sběr dat o obsazenosti
● Historická analýza trendů k rozhodování o správné 

velikosti a alokace prostoru
● Integrace dat k rezervaci míst v hotelích a jiných

systémech s využitím platformy „True Data“
● Umožní dynamické uvolňování míst u stolů a časovou

dostupnost v reálném čase

(*range can be impacted by building construction)
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True Space – Skutečný prostor
Zasedací místnost

Zasedací 

místnost

Schodišt

ě

Toalety

Otevřená kancelář

Zasedací místnost

Vstup

Odpočinkový 

prostpr

True Space – sensor

● Řešení pro uzavřené  a otevřené prostory
● Obsazenost je měřena pomocí různých senzorů a 

výkonné AI k poskytnutí náhledu
● Bateriové a kabelové sensory
● Volba různých senzorů umožňující rychlé nasazení  

nebo přesnost dat

● Kde je všude můžete využít ve vašich budovách ?
● Otevřené kanceláře, společné prostory, prostory k 

sezení/sociální místa, prostory k odpočinku, flexibilní
pracovní prostory

● Porozumění schématu využití a trendů
● Zaručí správný mix a velikost prostorů
● Umožní uživatelům budov využívat data v reálném 

čase
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Technologie měření obsazenosti
Zasedací místnost

Zasedací 

místnost

Schodiště

Umyvárna

Otevřená kancelář

Konferenční místnost

Vstup

Odpočinková 

místnost

True Zone

True Room 

True Desk

True Room

Citlivý pohybový senzorSenzor na vstupu

True Desk

LoraWAN GatewayDesk sensor

(please note: sensors not to scale)
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True Data – Správná data
Sběr

Inteligence

Integrace

Správa zařízení
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True Data: Skutečná data

● Poskytuje komplexnost sběru dat

● Automaticky sbírá data ze všech senzorů ze 
všech míst a budov
● Jednoduchý setup – žádné kódování nebo

nákladný vývoj

● Srozumitelnost dat ze senzorů
● Přiřazuje data ze senzorů k půdorysu 

budovy pro kontext a přípravu k analýze

● Přístup k integrovaným datům obsazenosti z 
jediného místa a propojení s jinými systémy a 
řešeními
● Úspora času, úsilí a peněz

4 / 4

Zasedací 
místnost  1

0 / 8

Zasedací 
místnost 2

0 / 5

Odpočinko
vá místnost

6 / 20

Kancelář 
A

19 / 25

Kancelář 
B

4 / 12

Horní 
patro

25 / 50

Přízemí

29 / 62

Budova 1
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True Data: Inteligence

● Surová data ze senzorů jsou inteligentně 
zpracována pro vlastní analytiku

● Patentovaný algoritmus validace přesnosti 
počítání

● Zpětná korekce kumulativních chyb dat 
vzniklých v předešlých dnech

● Zaručuje přesnost dat a jejich integritu pro 
analýzu a integraci

● Vyvinuto našimi datovými experty

● Náš tým má rozsáhlé odborné znalosti 
vytvářené po desetiletí při vývoji a práci v 
problematice počítání osob a dat o 
obsazenosti

Proč je toto důležité ?
● Realý svět monitorvání obsazenosti není 

jen počítání průchodů “in” a “out”
● Dokonce s našimi vysoce přesnými 

sensory (>99% přesnosti) může malá 
chybovost vytvářet v čase nepřesná 
data
● Místa s vysokou frekvenci a 

objemem pohybu lidí mohou být 
významně ovlivněna

● Chyby se mohou vytvářet rychle 
při použití méně přesných 
produktů (např. video)

C
h

yb
a

čas

99%

95%

90%

(P
ře

sn
o

st
)
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True Data: Integrace
Systém správy 
budovy (BMS)

Integrovaná
správa pracovních 
míst(IWMS)

● Přístup k integrovaným datům obsazenosti z 
jediného místa a propojení s jinými systémy a 
řešeními
● Uživatelé nechtějí vícesystémová a 

reportingová řešení

● Rostoucí knihovny „pre-built“ integrace se
službami a IOT třetích stran
● Vytváří přidanou hodnotu kombinací dat 

obsazenosti  s jinými systémy

● Podporované multiplikační komunikační 
protokoly

API, MQTT, BACnet/IP

Digital Twins

Rezervační
systém míst

zákaznický API
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True Insights – Pravdivý pohled

● Jednoduchá vizualizace dat obsazenosti poskytuje poskytuje rychlý a snadný náhled na vaší budovu

● Cloud-based reporting umožňuje souběžný přístup k datům více uživatelům ke všem senzorům

● Reporty dovolují pohledy na data o obsazenosti od jednotlivých podlaží až k jednotlivým pracovním 
místům nebo místnostem

● Live data poskytují minutovou informací o míře obsazenosti daného prostoru v porovnání s kapacitou
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Úspěšné projekty

● 240 milionů Kč roční úspora v důsledku
prostorové optimalizace

● Návratnost méně než 12 měsíců
● 15% nárůst využitelnosti prostoru
● 27% nárůst hustoty pracovních míst
● 16% pokles spotřeby energií
● Další benefity iniciativy zlepšení 

pracovního prostředí zahrnují
● 8% nárůst produktivity zaměstnanců
● 8% nárůst spokojenosti zaměstnanců

● 40,000+ sensors aplikováno 
v celé síti 2300 prodejen pro 
řízení systému front v 
reálném čase

● 30 mil. Kč úspora využitím 
analytiky dat o obsazenosti, na 
základě kterých nebylo nutné  
budovat nové objekty, 
přednáškové místnosti a další

● Zkušební integrace s HVAC 
systémem ukázala velké 
potenciální úspory
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Bezpečnost
● Rozumíme důležitosti ochrany dat, kdy máme široké zkušenosti v zabezpečení technologických

systémů pro podnikové zákazníky . 

● Náš software a platforma jsou postaveny a spravovány zkušeným týmem podle technologických 
bezpečnostních průmyslových standardů s dlouholetými praktickými zkušenostmi.

Software/Applications: 
True Data, True Insights
● Přenos zašifrovaných dat
● AES 256-bit šifrování pro 

data at rest
● APIs vyžadují speciální klíč

Sensing solutions:
True Zone, Room, Desk 
● Žádná osobní nebo citlivá data nejsou 

snímána a ani ukládána
● Pro přenos jsou využívána zašifrovaná 

data
● Nejsou využívány žádné síťové 

přístupy nebo přístupy přes firewall
● Požadován login přístup pro přímý 

přístup k senzorům
● Splňuje požadavky CCPA

● Vzdálené upgrady správy firmware & 
zabezpečení

Platform/Infrastructure: 
True Data, True Insights
● Hosted on Microsoft Azure
● Auto failover
● Geo-redundancy
● Firewall
● Event logging

We take a security first attitude and conduct regular, 
independent penetration testing 
of our sensing solutions, software and platform
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Anonymita

● Sensory jsou navrženy, aby byly nenápadné  ve 
vzhledu a pasivní v provozu

● Nezávislost na video nebo CCTV

● Software eco-system je navržen pro snadnou 
práci a  splňuje GDPR nařízení.

( Senzor na vstupu- Time of Flight pohled)

Senzory chránící soukromí
Žádné osobní identifikace 
sběru dat

Vlastnosti sensoru chránícího soukromí
● Využívá anonymní Time of Flight technologie snímání,

chrání soukromí osob. 
● Přídavná kamer na senzoru se využívá dodavatelem 

pouze pro vzdálenou podporu a nastavení v servisním 
módu

● Video rrozlišení je záměrně omezeno a není v rozporu s 
GDPR nebo European Works Council nařízeními

● Videočočku lze zakrýt v případě nutnosti, bez vlivu 
funkčnost zařízení/senzoru.
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Proč si zvolit Irisys & AC SYSTEMS a True Occupancy?

Jsme důvěryhodné a spolehlivé firmy
Máme 25 let zkušeností a firemní stability 

Potřebujete spolehlivé partnerství
My nejsme jen dodavatel hardware . Náš tým 
specialistů bude s vámi spolupracovat pro 
úspěch vašeho projektu..

Rozumíme problematice obsazenosti 
kdekoliv ve vaší budově building, jež je 
pro vás důležitá
Máme řešení sledování obsazenosti pro 
všechny části vaší budovy.

Potřebujete „smart“ a rozšiřitelné řešení
Naše řešení je testované, může se dál rozvíjet 
podle potřeb a zvládat i velké rozšíření..

Data jsou důležitá, potřebujete 
přesnost
Potřebujete inteligentní data, na které se lze 
spolehnout.. 
Ne žádné pochybné grafy a odhady.

Soukromí, anonymita a bezpečnost
nejsou jen pojmy, jsou zásadní
Nikdo nechce být sledován. Nás způsob 
monitoringu  funguje anonymně na ochranu 
soukromí.
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True Zone

Architektura sítě

PoE Switch

LAN: společnosti 
nebo izolovaná síť

CLOUD: cloud via 4G Modem 
(nebo existující infrastruktura)

Zasedací místnosti
Rezervační systém

Řídicí systém budovy

Služby třetím stranám

MQTT
HTTP Post

Rest API
BACnetTrue Room

True Desk

Cat5/6
Vector4D 

zařízení/senzor

Citlivý pohybový senzor 
bezdrátově spojený s 

Vector4D

Senzory bezdrátově 
připojené ke gateway

BACnet přímo ze zařízení

True Insights
Jednoduchý  reporting a vizualizace 

monitoringu obsazenosti

True Data

Vzdálená kontrola 
zařízení a servisní 

podpora

Patentovaná retrospektiva
korekce algorithmu 

obsazenosti dat na True Data

Agregace dat a 
integrace dat  běžících 
na ostatních částech 

budovy

True Data

In-cloud verzi
zahrnuto vše jako 

uvedeno výše  

NEBO
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True Zone: Detekční senzor- Technické detaily

● Využívá naše vysoce přesná Vector 4D počítadla osob
● K instalaci na strop u vstupů

● Infrared Time of Flight technology a AI způsob vize pro
anonymní detekci a počítání

● Počítá osoby pohybující se v různých směrech

● Bez ovlivnění jasným světem, stínem nebo tmou

Time of Flight senzor

Infrared iluminátory

Kamera s nízkým 
rozlišením pro 

vzdálený setup a 
servisní podporu

PoE (Power over 
Ethernet)

True IoT zařízení -
všechna data 

zpracována špičkovou 
technologií 

Decentní & nízko-
profilový design

(Jak to vidí Time of Flight senzor 

Ochrana soukromí

Žádné osoby nejsou 
identifikovatelné !
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True Room: Pohybový senzor-Technické detaily

● High accuracy setup:
● Využívá Vector 4D počítadlo osob (jakoTrue Zona) s

doplňkovým citlivým pohybovým senzorem
● Navyšuje přesnost a eliminuje chyby

● Basic presence detection setup:
● Využívá citlivý pohybový senzor pro základní informace -

/reporting / “obsazeno” nebo “neobsazeno“
● (Pozn.: pro sběr dat je nutné, aby Vector 4D byl v blízkosti)
● Příklad užití – High accuracy setup využíván pro hlavní 

zasedací místnosti, basic presence setup využíván v 
blízkých malých zasedačkách

● Až 20 pohybových senzorů na jeden Vector 4D

● Maximum 15 m dosah od Vector 4D ( v prostoru bez překážek)

● Nutný USB Bluetooth přijímač dongle pro Vector 4D

Napájen 
baterií

(až 10 let 
očekávaná 
životnost)

Vysoce citlivý, 
širokoúhlý

pohybový PIR

Bezdrátová 
komunikace s

Vector 4D přes
BTLE

Snadný k 
instalaci (self 

adhesive nebo
vruty k 

základně)

Citlivý 
pohybový

senzor
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True Desk: Technické detaily

● Malý, diskrétní a decentní senzor 
● 42 x 42 mm velikost

● Dlouhá životnost baterie   (3+ roky)

● Snadná instalace – pomocí adhesiva

● Využívá LoraWAN technologii ultra spolehlivé a 
otevřený standard bezdrátové konektivity

● Jediný LoraWAN gateway může pokrýt až 1000 
deskových senzorů v rozsahu až 300 m *)

● Využívá PIR senzor k detekci pohybu
● Chrání soukromí deskových uživatelů

● Vyžadována LoraWAN gateway 

(* dosah  může být ovlivněn konstrukcemi budov )
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SafeCount
Automatizované řešení monitoringu míry 
obsazenosti k dosažení sociálních rozestupů a 
bezpečnosti.
● Živá data o míře obsazenosti s vizuálním varováním a 

alarmem, když se blíží nebo překročí nastavený bezpečnostní 
limit

● Dasboardy pro návštěvníky, prodavače i manažery

● Historické reporty pro analýzu i audit

● Vhodné i pro budovy s více vstupy

Kde lze SafeCount uplatnit ?
● Obchody a supermarkety

● Vyšší  vzdělávání

● Korporátní pracovní místa

● Restauranty, hospitality a zábavní podniky

● Umyvárny a toalety
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www.acsystems.cz

acsystems@acsystems.cz

+420 272 734 831

AC SYSTEMS, s.r.o,
Šrobárova 3

130 00 Praha 3
Česká republika

Děkujeme za váš čas
trueoccupancy.com


