SAFESCAN
REALTIME AANTAL
KLANTEN MONITOREN
Monitor realtime het aantal klanten in uw
winkel om bij te dragen aan de veiligheid
van uw klanten en personeel.

REALTIME BEZETTINGSGRAAD

COVID-19

De nauwkeurige realtime tellingen worden rechtstreeks van de
3D tel sensor naar onze server gestuurd zodra klanten de winkel
binnenkomen en verlaten

Het maximale aantal klanten in de winkels wordt de komende
weken en maanden door de overheid beperkt.

STOPLICHT
Met een displaysysteem of echt stoplicht worden klanten bij de
ingang van de winkel geïnformeerd of ze veilig kunnen binnenkomen of nog even moeten wachten.

WAARSCHUWINGEN
Personeel wordt via een emailbericht of SMS*1 gewaarschuwd
over de overschrijding van de bezettingsgraad. Als klanten de
instructies negeren volgt een geluidsmelding.
*1 voor SMS worden extra kosten in rekening gebracht

0857600909 | sales@storescan.eu | www.storescan.eu

Met het volledig geautomatiseerde bewakingssysteem voor de
bezettingsgraad stelt StoreScan met de Coronamonitor u in staat
om een veilige winkelomgeving voor uw klanten en personeel te
garanderen, zonder uw bestaande werknemers te overbelasten
of extra werknemers in te huren.
Voor meer informatie bezoekt u onze website:
https://www.storescan.eu/coronamonitor

WAT HEEFT U NODIG?
3D TELSENSOR

INTERNET

NETWERKAANSLUITING BIJ IN-/UITGANG(EN)

TOON REALTIME
DE WINKELBEZETTING

De SafeScan oplossing berekent realtime
de bezettingsgraad in de winkel. De
stoplicht functie kan eenvoudig worden
weergeven op een scherm voor klanten en
toezichthoudend personeel.

01
02
03
04

Telefoon, PC of tablet
Het dashboard met onze LIVE
widget is overal en altijd te
raadplegen via een apparaat dat
over een webbrowser beschikt.

Website of intranet
Integreer onze LIVE widget op uw
website, intranet of social media
zodat overal te monitoren is hoe
druk het in uw winkel is.

TV scherm / monitor

WAT KOST HET

Toon onze LIVE widget of digitaal
stoplicht direct op een monitor
middels een mini PC of gebruik de
webbrowser van een Smart TV
(beide niet inbegrepen).

Wij hebben een transparant prijsmodel voor deze
oplossing zodat u direct weet waar u aan toe bent.

LED Stoplicht
Communiceer of klanten binnen
mogen stappen middels een
elektronisch stoplicht. Rood
betekent dat de winkel vol is, groen
betekent dat het veilig is om binnen
te stappen. Het stoplicht krijgt via
de mini PC de aansturing binnen.

U schaft aan
3D telsensor per in/uitgang á 850 euro *3
de montage - en opleverkosten op locatie beginnen bij 150 euro *4

mini PC per stuk á 150 euro

- optioneel

de mini PC inclusief HDMI kabel sluit u aan op een TV scherm of monitor

U neemt af
StoreScan START module
StoreScan LIVE module
StoreScan UITBREIDING module - optioneel
als uw winkellocatie meerdere in-/uitgangen kent
*3 bij hogere afname is staffelkorting bespreekbaar, neem hiervoor contact met ons op
*4 montagekosten zijn afhankelijk van de te realiseren netwerkabel lengte, montagehoogte
en het aantal benodigde 3D telsensoren
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