Controlo da capacidade e fluxo de pessoas
AZS Counter Supervisor é a solução baseada na análise
inteligente de vídeo que proporciona as métricas e os
mapas de atividade necessários para a contagem e
controlo da capacidade e análise do fluxo de pessoas.
Permite rentabilizar as suas infraestruturas, otimizar
a atribuição de recursos, controlar as aglomerações,
gerir melhor o seu negócio e cumprir as normativas de
segurança nos estabelecimentos e recintos públicos.

As métricas
Para que se mede?
Na Internet (mundo virtual) utilizam-se ferramentas de medição
com o fim de analisar o comportamento das visitas para melhorar o
rendimento dos clientes.
No mundo físico costumam-se usar procedimentos físicos para medir o
comportamento dos clientes:
• Questionários
• Contadores manuais
• Estimativas, etc.
Mas os objetivos são os mesmos:

COMPREENDER O
COMPORTAMENTO DOS
CLIENTES

DEFINIR
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OTIMIZAR A GESTÃO

MEDIR

ANALISAR

TOMAR AS MELHORES
DECISÕES PARA AUMENTAR O
RENDIMENTO

MELHORAR

CONTROLAR

Capacidade autorizada
A capacidade é um conceito “administrativo” que tem a ver com a concessão da licença de atividade outorgada.
A capacidade não é autorizada para um edifício ou instalação no seu conjunto, definindo-se sim a capacidade para
cada área (sala, espaço, etc.) em conformidade com o estudo das suas ocupações e das suas correspondentes
condições de evacuação.
Para calcular a capacidade de um estabelecimento têm-se em conta as densidades de ocupação estabelecidas
no Código Técnico da Edificação, concretamente no Documento Básico de Segurança no caso de Incêndios.

Ocupação máxima segundo atividade
Uso previsto

Zona e tipo de atividade
Fábricas ou zonas de escritórios

Administrativo Vestíbulos gerais e zonas de uso público
Docente

Hospitalar

Comercial

Pública
concorrência

Armazéns

Conjunto da fábrica ou do edifício
Locais que não sejam salas, como laboratórios, ateliês, ginásios, salas de desenho, etc.
Salas (exceto as de infantários)
Salas de infantários e salas de leitura de bibliotecas
Salas de espera
Zonas de hospitalização
Serviços ambulatórios e de diagnóstico
Zonas destinadas ao tratamento de pacientes internados
Em estabelecimentos comerciais: áreas de venda em espaços como caves, rés-do-chão e entreandares
Em estabelecimentos comerciais: áreas de venda em espaços diferentes dos anteriores
Em zonas comuns de centros comerciais:
— Mercados e galerias de alimentação
— Caves, rés-do-chão e entreandares ou em qualquer outro espaço com acesso desde o exterior
— Espaços diferentes dos anteriores
Em áreas de venda nas quais não se preveja uma grande afluência de público, tais como exposição
e venda de móveis, veículos, etc.
Zonas destinadas a espetadores sentados: com assentos definidos no projeto
Zonas destinadas a espetadores sentados: sem assentos definidos no projeto
Zonas de espetadores de pé
Zonas de público nas discotecas
Zonas de público de pé nos bares, cafetarias, etc.
Zonas de público nos ginásios: com aparelhos
Zonas de público nos ginásios: sem aparelhos
Salas de múltiplas utilizações nos edifícios para congressos, hotéis, etc.
Zonas de público nos restaurantes de comida rápida, (p. ex., hamburguerias, pizarias, etc.)
Zonas de público sentado nos bares, cafetarias, restaurantes, etc.
Salas de espera, salas de leitura nas bibliotecas, zonas de uso público nos museus, galerias de
arte, feiras e exposições, etc.
Vestíbulos gerais e zonas de uso público nas caves, rés-do-chão e entreandares
Vestíbulos, vestiários, camarins e outras dependências similares e anexas a salas de espetáculos e
de reuniões
Zonas de público nos terminais de transporte
Zonas de serviço de bares, restaurantes, cafetarias, etc.
Zonas de armazéns e arquivos

Ocupação*
(m2/pessoa)
10
2
10
5
1,5
2
2
15
10
20
2
3
2
3
5
5
1 pess. / assento
0,5
0,25
0,5
1
5
1,5
1
1,2
1,5
2
2
2
10
10
40

(*) Quando o resultado do cálculo for decimal toma-se o valor imediatamente superior.
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I+D+i sobre análise inteligente de vídeo
Tecnologia aplicada à contagem de pessoas (tráfego de entrada e saída)
A análise de vídeo inteligente aplicado à contagem de pessoas representa uma ferramenta muito útil para qualquer
entidade que precise avaliar o tráfego de indivíduos que entra e sai constantemente das suas instalações ou que
deseje controlar os fluxos de visitas nas zonas de passagem.
Utiliza-se uma câmara-sensor de profundidade 3D situada numa posição
elevada do chão para monitorizar a passagem de pessoas (baseado na deteção
de cabeças) que cruzam sob o campo de visão. O sensor obtém imagens de
profundidade 3D da cena que são processadas com o objetivo de localizar
e contar as pessoas que cruzam uma determinada linha ou espaço virtual,
distinguindo entre ambos os sentidos (entrada e saída).

2,4 a 3,6 m

1,3 m

A privacidade está garantida, dado que nenhuma pessoa pode ser identificada
com as imagens zenitais captadas nem tampouco gravada. Apenas se
proporciona informação do tráfego de pessoas, em conformidade com as leis
de proteção de dados e privacidade.

0m

Tecnologia aplicada à contagem de pessoas (passagem de transeuntes)
Mede o tráfego de indivíduos que passa pelo exterior de um estabelecimento (loja,
cafetaria, banco, etc.), com deteção à distância de até 6 m.
São utilizadas microcâmaras 2D situadas obliquamente na parte superior da
montra. Processam e analisam imagens difusas da passagem de pessoas de
forma totalmente anónima e transmitem exclusivamente metadados de contagem.

Tecnologia aplicada à deteção de atividade (mapas de calor)
Os mapas de calor de atividade são uma ferramenta tecnológica que visualiza de uma forma didática dados para
a avaliação de comportamentos.
Consegue-se uma representação gráfica das zonas mais transitadas das instalações, incluindo engarrafamentos
e fluxos de atividade, graças a uma hierarquia de cores que permite identificar rapidamente os pontos de
maior afluência (quentes) e as zonas mortas (frias) mediante a aplicação da análise de vídeo em câmaras
omnidirecionais hemisféricas.
Menor
afluência

Maior
afluência
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Aplicações de AZS Counter Supervisor

Museus e
exposições

Eventos desportivos
e culturais

Instalações
públicas e privadas

Espetáculos e
espaços de lazer

Lojas e centros
comerciais
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Benefícios da sua utilização
Os nossos clientes utilizam a solução AZS Counter Supervisor para:

Controlar capacidade dos edifícios em tempo real com detalhe de entradas e saídas nas portas de acesso.
Planificar de forma ótima empregados e serviços mínimos.
Gerir salas de espera e controlar aglomerações.
Cumprir as normativas de segurança nos estabelecimentos e recintos públicos.
Regular os sistemas de iluminação, climatização e consumo energético.
Traçar o fluxo de movimento das pessoas nas zonas de passagem.
Ajudar a tomar decisões sobre aberturas, ampliações, fechos e remodelações.
Conhecer o potencial de cada estabelecimento a partir do tráfego de transeuntes.
Medir o sucesso de exposições, promoções, montras e campanhas.
Avaliar em tempo real a qualidade do serviço e o atendimento a clientes.
Analisar as tendências e o custo por cliente potencial.
Comparar os KPI (Key Performance Indicators) entre estabelecimentos.
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Solução AZS Counter Supervisor
•

AZS Counter Supervisor proporciona painéis de controlo simples, fáceis de utilizar e entendíveis pelos diferentes
utilizadores da solução. O seu acesso é realizado via web no local ou na nuvem remotamente a partir de qualquer
dispositivo (computador, smartphone, tablet, etc.) mediante acesso hierarquizado e em tempo real.

•

AZS Counter Supervisor permite consultar os dados estatísticos da atividade mediante parâmetros e indicadores
chave. Pode-se aceder ao histórico de até dois anos com detalhe de ¼ h, ½ h, 1 h, um dia, uma semana ou um
mês e correlação com temperatura e climatologia.

•

AZS Counter Supervisor ajuda a caracterizar o comportamento dos clientes. A colocação estratégica de sensores e
câmaras no espaço e a aplicação de tecnologias de análise inteligente de vídeo, imagem e dados permite avaliar
a atividade dos empregados e clientes.

O que não se mede nem se observa não se controla e, portanto, não se melhora.
A to Z Innovative Solutions, S.L.
www.azinsol.com · info@azinsol.com
Passeig de Gràcia, 54, 7º C · 08007 Barcelona
T +34 935 955 555 · F +34 934 873 900
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As soluções tecnológicas da AZINSOL ajudam
a dispor de uma visão global do seu negócio,
otimizar a sua gestão e tomar as melhores
decisões para aumentar o seu rendimento.

