
Uit te breiden met:

1,5 meter 
detectie

Mondkapjes 
controle

Trends in 
bezoekersstroom

De Veilige Winkel
Real-time inzicht in de bezoekersaantallen

Van aanname tot inzicht
Versneller
De Retail

• Live druktemeter
• Besparing op inzet van personeel 
• Veilig gevoel bij klant en medewerker
• Geautomatiseerd communiceren en reageren

Lees meer over ‘Hoe het werkt’ op de volgende pagina.  



Hoe het werkt

Om in- en uitgaande klanten te tellen, wordt een slimme 
sensor geïnstalleerd bij de ingang/uitgang. Zodra een 
bezoeker de teller passeert, wordt dit real-time verwerkt om 
de actuele bezettingsgraad te bepalen. En ook kunnen 
mondkapjes worden gedetecteerd. 

Aan het systeem kunnen diverse slimme koppelingen worden 
toegevoegd. Denk hierbij aan het aansturen van 
waarschuwingslampen, toegangspoortjes en/of schuif- 
deuren op basis van de bezettingsgraad. Daarnaast is het 
mogelijk om het systeem uit te breiden en/of voor andere 
doeleinden in te zetten. Vraag hiervoor naar de mogelijk- 
heden.  

Op een digitaal scherm bij de ingang 
staat of de bezoeker de winkel wel of 
niet mag betreden aan de hand van 
de bezettingsgraad of het dragen van 
een mondkapje. 

De getoonde content kan afgestemd 
worden op de huisstijl en de merkpo-
sitionering van het bedrijf. Picto-
grammen, teksten en kleuren kunnen 
geheel naar wens worden getoond. 

Op het moment dat de maximale 
bezettingsgraad is bereikt, kan indien 
gewenst een geluidssignaal worden 
afgespeeld.  

Medewerkers ontvangen een real-time 
alert wanneer de maximale 
bezettingsgraad is bereikt zodat snel 
gereageerd kan worden op de situatie. Dit 
kan o.a. via WhatsApp, SMS en e-mail.

In het real-time dashboard kan de actuele bezettings- 
graad op elk gewenst moment gemonitord en gemanaged 
worden. Daarnaast is het mogelijk om op een eenvoudige 
manier rapportages te maken voor verdere analyses om zo 
de veiligheid te verbeteren. 

Real-time dashboard 

Communicatie met
medewerkers

Installatie hardware

Klantcommunicatie
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SCHUIFDEUREN
AUTOMATISCH
DICHT/OPEN

LAMP 
GAAT 

KNIPPEREN

BLIJFT U 
ALSTUBLIEFT

HIER WACHTEN

Geen plek meer 
beschikbaar

4G
Het systeem maakt gebruik van een 
internetverbinding om gegevens te 
ontvangen/versturen en alerts (bijv. een 
geluidssignaal) real-time te activeren. De 
internetverbinding loopt via het huidige 
netwerk van de winkel of via een 4G-module. 

Connectie3

Meer informatie over De Veilige Winkel? Neem contact op met:
Mark Schuijer, mark.schuijer@hollandertechniek.nl, 06-18652854

Karin de Bleyser, karin.debleyser@hollandertechniek.nl, 06-39006925

De sensor hee� een 
nauwkeurigheid van 98%. 
Winkelwagens en mandjes 
worden niet meegeteld.


