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Одржување на социјално дистанцирање со системите за контрола на
толпа на луѓе VIVOTEK (Crowd Control Systems).
Продажни објекти
Моментална посетеност
Дозволена посетеност

Со цел да се намали COVID-19 и да се помогне во одржувањето на безбедни социјални растојанија,
VIVOTEK има за цел да го даде својот придонес во забавување на ширењето на вирусот и да помогне
во одржувањето на вашиот бизнис, продавница, град, земја и живот побезбеден. Системите за
контрола на толпа на луѓе VIVOTEK може лесно да го следи бројот на луѓе што влегуваат и излегуваат
од продажен простор, со што на клиентите и на персоналот им обезбедува побезбедна околина. Овој
интелигентен систем за пребројување со камера и анализа на луѓе може да се распореди на влезови
во области со поголема веројатност за социјална интеракција, како што се продавници,
супермаркети, аптеки, банки и ресторани.

Намалување на трошоците за вработените
Сопствениците на деловни активности нема да имаат потреба за распоредување на член од
персоналот надвор за да ги пребројуваат луѓето што влегуваат и излегуваат, помагајќи да се намалат
трошоците и да се намали потенцијалната изложеност на членовите на персоналот на здравствени
ризици.

Усогласеност со уредби за заштита на Владата
Придржувајте се до владините одредби да се бранат против COVID-19, овозможувајќи му на вашиот
бизнис да продолжи со работа порано.

Побезбедна околина
Обезбедете побезбедно опкружување преку намалена социјална интеракција, клиентите исто така
ќе бидат безбедни за управување со нивните дневни активности.

Проширени апликации
Системите за контрола на толпа VIVOTEK подржуваат технологија за пребројување на 3Д-длабочина,
овозможувајќи им на луѓето да пребројуваат точност до 98%. Не само што управува со внатрешната
посетеност, туку може да се прошири исто така и на апликации за контрола на пристап. Со Android
уред, сопствениците на деловни објекти, можат да ги пренесуватт информациите за бојот на
посетители на постојниот монитор на влезот, така овозможувајќи капацитетот на клиентите на
продавницата да се совпаѓа со неговите маркетинг кампањи.
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Sales Inquiry
За подетални информации контактирајте не на следниот контакт:

http://www.trinity-systems.com.mk/contact/

