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TÁVOLSÁG MEGTARTÁSBAN 

A TÁRSASÁGI TÁVOLSÁGTARTÁS DETEKTÁLÁSA 

Elkerülhetetlennek tűnhet, hogy alkalmazottai és ügyfelei túl 

közel kerüljenek egymáshoz. Közelebb, mint azt jelenünk 

társas távolságtartásra vonatkozó elvárásai megkívánják. 

Miképpen előzheti ezt meg? 

Támogassa őket, hogy megőrizhessék egészségüket 

A videotechnológia lehetővé teszi annak azonosítását, ha munkatársai és ügyfelei nem 

tartják be az optimális társas távolságtartásra vonatkozó szabályokat. Továbbá, az arra al-

kalmas video-megfigyelőrendszerek riasztási üzeneteket, a kialakult helyzetet megvilágító 

statisztikákat és egyéb, valósidejű információkat továbbíthatnak a védett területen tartóz-

kodók biztonságának növelése érdekében. 

 

Határozza meg Ön a létfontosságú számokat 

Napjainkban már számos, videotechnológiai alapokon nyugvó funkció támogatásával el-

lenőrizhető a társasági távolságtartás. Itt említhetjük meg a belépő (ember/látogató) 

számláló, a kialakult tömeg létszámát detektáló, a védett területen tartózkodókról statiszt-

ikai kimutatásokat biztosító, valamint a tömegen belüli távolságtartást megjelenítő 

megoldásokat – csak néhányat említve a megannyi lehetséges alkalmazás közül. A fel-

soroltak mindegyike lehetővé teszi, hogy az üzleti vállalkozások és egyéb szervezetek IP 

CCTV kamerák révén, intelligens video-tartalomelemző szoftverekből származó adatok 

segítségével határozzák meg azt a biztonságos távolságot, melyet az adott területen tartóz-

kodóknak egymás között javasolt betartani. 

Ezen felül, Ön határozhatja meg az egyes irodahelyiségek, üzletek, és konferenciatermek 

esetében a bent tartózkodók maximális számát, mely mellett megvalósítható a biz-

tonságos társasági távolságtartás. 

 

Értesüljön arról, ha az emberek túl közel kerülnek egymáshoz 

Az egyes személyek számára feltétlenül biztosítandó minimális terület meghatározását 

követően a videó alapú társasági távolságtartást ellenőrző és a látogató (ember) számláló 

analitikai megoldások, az illetékes személyek riasztása mellett, azonnali (valós idejű) in-

formációt nyújtanak, amint a védelmük alatt álló területek túlzsúfolttá válnak. 

Amennyiben üzletekben kívánja elkerülni a túlzsúfoltság kialakulását, így a felesleges kon-

taktusok megelőzését, az ún. „rossz menetirány” detektálására szolgáló funkció szintén al-

kalmazható a vásárlók és üzletvezetők figyelmeztetése érdekében. Ezenkívül a – látogatók 

által leginkább használt útvonalak és tömörülési pontok megjelenítését szolgáló – ún. 

„hőtérkép” létrehozásával információ szerezhető arról, hogy mikor és hol alakulhatnak ki 

csoportosulások az adott üzlet területén. 

 

Milestone partners offering social distancing detection: 

• AI-Tech: Proximity Detection and People counting 

• App Techs: Proximity Detection 

• BriefCam: People Counting and Crowd Counting 

• Herta: Occupancy Control and Mask Detection 

• Ipsotek: Proximity Detection 

• Saimos: Occupancy Control and Mask Detection 

• Sprinx Technology: Proximity detection 

• Viisights: Proximity Detection 
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