Information Technology Solutions

Automatische controle van bezoekers,
conform Covid-19 maatregelen
Overheden hebben met de opening van de
winkels een maximale bezetting opgelegd om

SOCIALE AFSTAND

de sociale afstand te waarborgen en de verdere

PeopleCounter zorgt ervoor dat

verspreiding van het Corona virus verder in te
je winkel steeds in

perken. Het komt erop neer dat er een

overeenstemming is met de

beperking geldt op het maximaal aantal

geldende voorschriften omtrent

toegelaten personen in je zaak gebaseerd op de

de sociale afstand voor Retail,

totale winkeloppervlakte. (x/m²)

Horeca en Supermarkten. Je
PeopleCounter laat op een geautomatiseerde

kan hiermee het opgelegde

en efficiënte manier aan je klant zien wat de

maximum bezoekers heel

huidige drukte in je winkel is.
eenvoudig in het oog houden,
zonder een medewerker of
beveiligingsagent aan je

Hoe werkt het.

Waarschuwing

PeopleCounter leest info uit het telsysteem van het aantal

Als de voor opgegeven limiet van aanwezige personen

personen dat in- en uit- je winkel gaat. Op een tablet of een

overschreden is zal het systeem een melding sturen

groot scherm tegen een muur of aan plafond wordt de klant

naar je winkelverantwoordelijke per email of SMS

geïnformeerd of hij binnen mag of even buiten moet

zodat er onmiddellijk actie kan ondernomen worden.

wachten.

Hierdoor geeft het systeem een zekere rust aan

voordeur te zetten.

INFORMEER
Laat het ook weten. Informeer je
klanten over de maatregelen die
jij neemt en toon aan je

zaakvoerders en medewerkers dat qua bezetting de

Verkeerslicht.

gezondheid van personeel en klanten gewaarborgd is.

winkeldeur - of per afdeling - de
Het systeem werkt zoals een verkeerslicht. Als een
drukte op dit moment.
persoon door de tellers heen gaan wordt het scherm

Eigen huisstijl

automatisch ververst. Is het veilig dan wordt een GROEN

Liever geen standaard schermen maar aangepast aan

scherm getoond, is het maximale aantal bezoekers bereikt

je eigen huisstijl? Geen probleem. Je kan je eigen

zal het scherm ROOD worden.

schermen opmaken voor een veilige (groen) en

De meest accurate telling bereiken we met een 3D Camera

blokkeer (rood) situatie en deze in het systeem

die enkel bedoeld is om doorlopende personen in

opnemen. Ook kan je de extra maatregelen zoals

verschillende richtingen te herkennen. Niet specifieke

dragen van mondneusmaskers of reinigen van de

camera’s die het principe van TripWiring hanteren kan ook,

handen mee opnemen in de opmaak van deze

maar zijn minder accuraat. Heb je aan de inkom reeds een

schermen. Het systeem schakelt ook vanzelf aan- en

telsysteem staan, kan deze aangesloten worden op onze

uit samen met je openingsuren.

Laat weten dat het bij jou
veilig winkelen is.

Combineer een zuil met tablet
samen met een alcoholdispenser
om een nog betere indruk te
maken.

PeopleCounter oplossing.

Sharing is Caring
Koppeling
Meerdere koppelingen en meldingen zijn instelbaar zoals tonen
afspelen van geluidsfragmenten, sturen van berichten, integratie
met camerabewaking enz. Het beeld aan de ingang wordt ook

TECHNICAL SUPPORT

klaargezet zodat je Digital Signage systeem dit kan oppikken.
De ERF Software oplossingen

Voor jou specifieke situatie kan je best contact opnemen om deze

worden enkel verdeeld door

te bestuderen.

VAR’s (Value Added Resellers)

Live aantal op je website

Lokale partners die instaan voor

Een Web-Snippet wordt in real-time bijgehouden die je kan

het aanbieden van de juiste

integreren in je eigen website om zo aan je klanten al te laten zien

oplossing, installatie en de

hoe druk het is in je winkel. Handig in een winkelstraat of

technische ondersteuning.

shoppingcenter, dan komen ze eerst naar jou !

LOW COST, BIG TIME

DIT IS EEN VEILIGE WINKEL

Door gebruik te maken van

En laat het gerust weten aan je klant !!

zoveel mogelijk standaard
hardware en eenvoudige
oplossingen blijven de prijzen

Voordelen van PeopleCounter?

voor de benodigde hardware en
software binnen de perken. Heb

Telt in Real Time de bezetting in je winkel

je in de winkel een kassa

GOEDE PARTNERS

computer, een server of gewoon

Toont de informatie aan de ingang om zo de instroom te

een laptop staan, sluit een extra

beperken en je klant te informeren

monitor aan en toon hierop de
info. Als er al een tel systeem

Waarschuwt personeel als de maximum capaciteit
overschreden wordt

aanwezig is kan deze info ook
ingelezen worden.

MEER SERVICE DOOR

Software ondersteuning
Hardware ondersteuning
Opleiding
Installatie en plaatsing
Onderhoud

Toont via interne browser de huidige bezetting en houdt

Regelmatige Updates

gedetailleerd logboek bij.

OPLOSSINGEN
Voor meer informatie over onze

Eenvoudig te installeren op een Windows computer of
tablet

producten of een Value Added
Maatwerk aanpassingen mogelijk naargelang de
Reseller in de buurt, bezoek dan
onze website :

www.erfsoftware.com

specifieke omstandigheden
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