Pacote de soluções

Pacote de gerenciamento de ocupação Genetec
O pacote completo de gerenciamento de ocupação ajuda as empresas
que atendem ao público a cumprir as normas de ocupação
Enquanto você se prepara para reabrir
seu negócio, será necessário manter
seus clientes e funcionários protegidos
por meio de ajustes em suas medidas de
segurança para cumprir as normas de
distanciamento físico. Uma das principais
prioridades será definir diretrizes de
ocupação e mobilizar suas operações
para limitar o risco de transmissão
da COVID-19.
Essas diretrizes estabelecidas podem
variar desde um limite máximo de
pessoas dentro do estabelecimento até o
número de pessoas por metro quadrado.
Para impor essa restrição, você precisa
saber quantas pessoas há dentro de seu
estabelecimento a qualquer momento.
Depois, precisa monitorar continuamente
os dados para poder tomar as medidas
necessárias quando os limites
forem atingidos.
Nosso novo Pacote de gerenciamento de ocupação permitirá que você opere dentro das diretrizes de densidade de
ocupação. Esta solução pode contar o número de pessoas dentro do seu estabelecimento ou em áreas semelhantes de
atendimento ao público, exibir os dados e enviar alertas aos funcionários quando os limites de ocupação estiverem sendo
atingidos. Também é possível gerar relatórios para comprovar sua conformidade com as diretrizes locais.

Podemos ajudar você a maximizar seu sistema de segurança para:

Contar o número de pessoas: Utilize
câmeras para contar o número de pessoas
com o KiwiVision™ People Counting ou
instale o sensor Quanergy LiDAR People
Counting para acompanhar a ocupação.

Visualize dados: Visualize dados de
ocupação por meio de um painel da Web
ou do painel do Security Desk. Analise
relatórios de ocupação e gere relatórios de
contagem de pessoas para auditoria, para
documentar a conformidade.

Gerencie as políticas de ocupação:
Gerencie melhor a ocupação reagindo
aos alertas de limite. Os alertas podem
ser fornecidos por tablets, por e-mail ou
gerados como um evento para ação no
Security Desk.
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Monte seu pacote personalizado de soluções para ocupação falando com
a equipe de vendas do canal Genetec
Trabalhe com a equipe de vendas do canal para determinar quais opções funcionam melhor para você.
*Se você ainda não é um cliente do Security Center, entre em contato com a equipe de vendas do canal para obter mais informações
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Escolha seu equipamento de
análise e sensor

Escolha suas preferências de
visualização e alertas

Análise de vídeo do KiwiVision People Counter
aplicado a uma câmera de segurança
GSC-OM-1PC-ADV-BUNDLE
Personalize câmeras e conexões entrando em contato com a
equipe de vendas do canal*
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Conexão do sensor incluída

Painel da web e
alertas do
Retail Sense

Painel e alertas de
evento para ação do
Security Desk†

Painel e alertas de evento para
ação do Security Desk†

GRS-SENS-DB-1Y

GSC-RetailPC-Kiwi

GSC-RetailPC

Entre em contato com a equipe de vendas
do canal para obter informações sobre as
opções abaixo‡

Você precisa de um dispositivo
para executar a análise
da câmera?

LiDAR analytic
com sensor LiDAR

Não exigido

SVA-101E-256G-I5
GSC-5.9
GSC-SV-AIO-5.9
Dispositivo opcional
Genetec Advantage: ADV-SV100-1Y
Personalize as conexões da câmera entrando em contato com
a equipe de vendas do canal
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Entre em contato com a equipe de vendas do canal Genetec para personalizar sua solução:
channelsales@genetec.com | +1.855.245.0326

