Covid-19
Nieuwe virussen, nieuwe oplossingen
Door het Coronavirus moeten ondernemers plotseling alles in het
werk stellen om zich aan te passen aan de huidige situatie. Ook
voor u zullen de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers en
uw klanten ongetwijfeld uw eerste zorg zijn geworden. Anderzijds
wordt er, misschien nog meer dan anders, van u verwacht dat u
helpt door uw diensten te blijven aanbieden.
Om ons steentje te kunnen bijdragen bieden wij verschillende
oplossingen aan. Deze helpen om de veiligheid te waarborgen
en versterken het vertrouwen van uw klanten en personeel.

Personentelling
Real-time bezetting monitoren
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Real-time personentelling stelt u in staat om op elk moment
nauwkeurig het aantal personen te meten dat zich in uw pand of in
een openbare ruimte bevindt.

maximaal 50 personen binnen

REAL-TIME
PERSONENTELLING
Real-time bezetting volgen op uw
gsm, laptop of desktop. Hoeveel
mensen zijn er aanwezig? Neem
maatregelen om bij te sturen.

NALEVING MAATREGELEN

ALERTS

Geef op elk moment inzicht aan
controlerende instanties dat u de
overheidsmaatregelen respecteert.

Ontvang een alert via app, sms of
e-mail als het maximum aantal
personen wordt bereikt.

ONTSMETTINGSPLAN

SIGNALISATIE
Aan de hand van een scherm kan u
aan uw klanten/ bezoekers verzoeken
om even te wachten alvorens het
pand te betreden.

Op basis van real-time inzicht in
het aantal personen en op basis
van analyse van data kunnen
hygiënemaatregelen afgestemd worden
op het reële gebruik van uw ruimtes.

AFSTAND METEN

TOEGANG
Door te koppelen met automatische
toegangsvoorzieningen kan toegang
onmogelijk gemaakt worden als de
maximumbezetting is bereikt.
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Real-time meten of de
voorgeschreven afstand van 1,5m in
bv wachtrijen wordt gerespecteerd.

Alerts & signalisatie

Ontsmettingsplan

Door middel van een “alert” kan uw personeel

U kan uw schoonmaak- en ontsmettingshandelingen

en /of uw bezoeker geïnformeerd worden dat het

afstemmen op de actuele bezetting van de ruimtes.

maximum aantal personen bereikt is. Er zijn tal van

Hierdoor kan u aan uw personeel en klanten/

signalisatiemogelijkheden en er kan gekoppeld worden

bezoekers een optimale hygiëne garanderen.

met bestaande audio visuele systemen.

Omzet verhogen
Toegang

Met real-timepersonentelling kan u ook volgen hoe

Real-time tellingen kunnen plaatsvinden voor een

uw klanten zich door de ruimte bewegen, u kan

gebouw, winkel of voor elke ruimte afzonderlijk. Op

wachtrijen voorspellen voordat deze zich voordoen, uw

basis van deze gegevens kan toegang of verplaatsing

conversie opvolgen en locaties benchmarken. Real-time

van personen op een geautomatiseerde manier, of door

personentelling biedt dus ook tal van mogelijkheden

uw personeel, worden gestuurd.

om uw omzet te verhogen. Over deze mogelijkheden en
over ons Corona-aanbod informeren wij u graag verder.

Afstand meten
Zorgt ervoor dat de geldende afstandsregel van
1,5m wordt gerespecteerd.
bezoek onze website

Maak een (virtuele) afspraak via info@acurity.be of bel naar 0032 (0) 457 19 85
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Koortsscreening

Hoe werkt de koortsscreening?

Temperatuur meten aan de ingang

en op een afstand tot 2 meter lichaamstemperatuur te

Onze warmtecamera's zijn in staat binnen 0,2 seconden
meten. Resultaten kunnen worden weergegeven op een
scherm (zichtbaar voor de individuele bezoeker of voor

Elke organisatie is vandaag verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van iedereen

het personeel) of worden gekoppeld met automatische

die zijn gebouwen betreedt. Met onze warmtecamera's kan de lichaamstemperatuur van

toegangsvoorzieningen.

mensen automatisch en betrouwbaar worden gemeten. Zo wordt voorkomen dat zieke mensen
zich in uw winkel, gebouw of domein tot superverspreiders ontpoppen en het virus in de

Wij adviseren graag over deze of andere toepassingen

samenleving terug doen opflakkeren.

die aansluiten bij uw vraag.

Face mask wearing detectie
Bij verplicht dragen van een mondmasker kunnen
onze systemen u helpen bij de handhaving. Detectie
verloopt op dezelfde manier als de koortsscreening en
kent veel toepassingsmogelijkheden.

Installatie
Installatie van onze koorts- en
mondmaskerscreening is eenvoudig en
kan snel. Wij adviseren u graag wat
voor uw specifieke situatie de beste
oplossing is.
screening normaal
geen alert
doorgang toegelaten

bezoek onze website

screening abnormal
alert
doorgang geweigerd
melding op hardware

bescherm uw bezoekers , uw personeel en uzelf
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Maak een (virtuele) afspraak via info@acurity.be of bel naar 0032 (0) 457 19 85
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Protectieschermen
Bescherm uw medewerkers, uw klanten en uzelf.
De 1,5-metersamenleving stelt ons voor grote uitdagingen. Wie had
kunnen bedenken dat we de werking van onze samenleving op korte
termijn zo zouden moeten heruitvinden?
We voelen allemaal dat niet alle interactie tussen
mensen op 1,5 meter afstand kan plaatsvinden. U
hoeft daarom geen delen van uw onderneming te
sluiten. Daar waar afstand houden niet volledig
lukt bieden onze transparante protectieschermen
namelijk een goede oplossing.

1

2

stevig acrylaat

Transparante protectieschermen
Transparante protectieschermen in degelijk plexiglas
helpen u en uw medewerkers te beschermen. Van standaard oplossingen tot maatwerk protectieschermen

makkelijk inzetbaar

voor alle toepassingen? Kantoorwerkplekken voorzien
van transparante scheidingswanden of restaurantbezoekers afscheiden van andere gasten? Wij maken het
voor u.
1. Standaard toepassingen
De schermen hebben een afmeting van 90x80cm en
zijn voorzien van een opening van 25x12cm. Door
de acrylaathouders zijn de schermen bovendien zeer
gemakkelijk inzetbaar.
2. Op maat gemaakt
Voor sommige werkplaatsen, kantoren of
vergaderzalen zijn oplossingen op maat nodig.
Dit kan gaan van simplele plaatsingen tot
complexe modulaire systemen. Ook toonbank- en
loketschermen in grote hoeveelheden, in afwijkende

bezoek onze website

maten en met bijzondere montagevereisten kunnen
standaard protectiescherm
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wij verzorgen.

Maak een (virtuele) afspraak via info@acurity.be of bel naar 0032 (0) 457 19 85
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Acurity NV (hoofdkantoor)
Prins boudewijnlaan 21J, 2550 Kontich
0032 (0) 3 457 19 85
info@acurity.be
www.acurity.be
volg ons op social media


