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A közösségi terek kapacitásának 
kezelése az emberek biztonságos 
befogadása érdekében egyre fontosabb. 
Különösen lényeges ez a szabadtéri 
szabadidős létesítményekben, amelyek 
fontosak a testi és lelki egészség 
megőrzése szempontjából, de 
ugyanilyen fontos a terek, sugárutak 
és egyéb városi terek esetében is, 
ahol tömegek gyűlhetnek össze, 
megnehezítve a szociális távolságtartást. 
A SHUFFLE modularitásával segíthet 
a városoknak a tömegek biztonságos 
kezelésében.

A SHUFFLE lehetővé teszi, hogy a 
városok a terek hatékony kezeléséhez 
szükséges összes funkciót kombinálják: 
kamerák képelemző funkciókkal, 
hangszórók, fényjelzések, távbeszélő, és 
természetesen világítás.

A SHUFFLE értéket ad a városi 
életterekhez, összekapcsolja az 
embereket környezetükkel, és hozzájárul 
a biztonságukhoz, lehetővé téve a 
közösségek egészségesebb, boldogabb 
együttélését.

A biztonságosabb 
közösségi terekért

Kamera
Részletes megfigyelés
 A kamera adatokat gyűjt és elemez a hely 
kihasználtságáról, és következetesen aktiválja a 
jelzéseket az előre beállított szabályok alapján.  

Pánikgomb
Biztonsági tartalék
A távbeszélő segítségével az emberek felvehetik a 
kapcsolatot a biztonsági központtal, ha vészhelyzetet 
vagy antiszociális viselkedést észlelnek. A hatóságok 
ezután megtehetik a szükséges intézkedéseket.

Fénygyűrű

Jelzés és útmutatás
A fénygyűrű a piros és zöld fényekkel képes jelezni, ha 
egy hely túlzsúfolt (piros), vagy éppen nincs kihasználva 
(zöld). A fénygyűrű lehet statikus és dinamikus, vagy 
éppen villoghat is, hogy felkeltse a figyelmet.

Hangszóró 
Megelőzés és figyelmeztetés
A hangszóró használható figyelmeztetések közvetítésére 
a tömeg sűrűsége és viselkedése függvényében. 
Ez a hatékony kommunikációs eszköz hozzáköthető 
bármilyen PA rendszerhez.
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Napjainkra a kamerás megfigyelés 
fontos közbiztonsági tevékenységgé 
vált, az azonnali cselekvés pedig 
létszükséglet. A videókezelő 
rendszer automatikusan elemzi 
a kamerák képeit, és számolja az 

embereket, meghatározza a tömeg 
sűrűségét, a haladásuk irányát, 
és még azt is, hogy hordanak-e 
maszkot. Ez a funkció a fénygyűrűvel 
kombinálva a piros és zöld fényekkel 
jelezheti, hogy a helyzetet az előre 

meghatározott szabályok alapján 
hogyan kell kezelni. A fénygyűrű 
színe segít az embereknek meghozni 
a megfelelő döntéseket.

Maszkhasználat 
azonosítása

A jelenlévő emberek 
számának valósidejű 
meghatározása

A tömeg sűrűségének
és haladási irányának
meghatározása

Fejlett elemzési 
rendszer

Integrált jelentés és reakció
Az észlelt paraméterek automatikus
működésbe hozhatják a
fénygyűrűket és/vagy a 
hangszórókat. Az arra jogosult 
felhasználók pedig egy könnyen 
kezelhető irányítópult segítségével 
férhetnek hozzá a megszerzett 
információkhoz.

Rugalmas adatrögzítés
A mesterséges intelligencia és az
emberek számának meghatározása 
nagy pontosságú valós idejű 
megfigyelést tesz lehetővé. 
A rögzített adatok később 
kielemezhetők és újabb 
paraméterek határozhatók meg.

Adatvédelmi szempontok
figyelembevétele mellett 
tervezve
A GDPR irányelveinek megfelelő 
adattárolás biztosítja, hogy a 
személyes adatok védettek 
legyenek. A képek feldolgozása 
helyben történik, és csak a beállított
paraméterek érzékelésére 
használják fel azokat.

165

163



www.schreder.com 

Copyright© 2021. Január - Schréder Magyarország Zrt. (székhely: 2084 Pilisszentiván, Tópart 2; adószám: 10174328-2-13) A kiadványban szereplő információk, 
leírásokés illusztrációk kizárólag az érdeklődők általános jellegű tájékoztatásának célját szolgálják. Tekintettel a termékek tökéletesítésére irányuló folyamatos 
fejlesztőmunkára,a termékek jellemzőit és tulajdonságait, mind a műszaki adatok (pl. ábrák, képek, szövegek, adatok), mind a választék vonatkozásában értesítés nélkül 
módosíthatjuk Termékeink országonként eltérőek lehetnek.A kiadványban szereplő termékek jellemzői, tulajdonságai, illetve műszaki adatai az egyes termékek általános 
jellemzőinektekinthetők, és nem képezik sem szerződés, sem az általános szerződés feltételek részét. A Schréder Magyarország Zrt. nem vállal felelősséget a jelen 
kiadványban szereplőadatok pontosságáért, naprakészségért, illetve azok hiányosságáért. További információkért kérjuk, forduljon munkatársunkhoz.


