SpaceGuard – biedt uw bezoekers een veilige culturele ervaring!

“SpaceGuard geeft mij
als winkelier de
zekerheid dat mijn
klanten op een veilige
manier afstand kunnen
houden. Op deze
manier hoef ik mij
daarover geen zorgen
te maken en kan ik mij
bezighouden met mijn
vak.”

De veiligheid van uw publiek én personeel staat natuurlijk
bovenaan. U wilt natuurlijk uw bezoekers met een gerust hart
kunnen ontvangen in uw museum. Een positief
bezoekersbeleving zal steeds belangrijker worden als de
anderhalve meter samenleving de nieuwe norm zal worden.
Het publiek zal na de huidige periode van de intelligente lockdown moeten wennen aan het feit dat men bewust afstand zal
moeten houden en overvolle gesloten ruimtes passen daar nu
eenmaal niet bij. Kies voor de SpaceGuard, en u biedt uw
bezoekers een prettige en veilige culturele ervaring.
Vrijwel alle musea in Nederland hebben ook hun deuren
gesloten, en mogen vanaf 1 juni 2020 onder de nodige
voorwaarden weer open.
De SpaceGuard biedt een eenvoudige en doelgerichte oplossing
om uw klanten en bezoekers te laten weten dat het veilig is om
uw zaak of mogelijk drukke expositieruimte te betreden door
middel van de kleurweergave van de poortjes.
Kies voor de SpaceGuard, en u biedt uw klanten een prettige en
veilige winkel- of culturele ervaring!

MUSEA
Volgens het concept Protocol voor Veilige en Verantwoorde Heropening
van Musea** zullen de musea de nodige voorzorgsmaatregelen
moeten nemen om de toestroom van bezoekers in goede banen te
leiden. Advies is om de capaciteit van het maximaal aantal bezoekers
goed in kaart te hebben. Hiervoor geldt vooralsnog de richtlijn van 1
bezoeker of gezelschap per 10 vierkante meter netto vloeroppervlak.
Om de toestroom in de hand te
houden wordt aangeraden om
met een online en telefonisch
reserveringssysteem te werken
om de bezoekers in tijdslots in
te delen.
Echter neemt dat niet weg dat
in een museum met meerdere
expositiezalen er toch een
opeenhoping van bezoekers
zou kunnen ontstaan,
bijvoorbeeld in ruimtes waarin
de pronkstukken van het
museum zijn tentoongesteld. Dit
is natuurlijk niet wenselijk en hierin kan de SpaceGuard een perfecte
oplossing voor zijn om de toestroom én doorstroom van uw bezoekers
te begeleiden en zo ook het gevoel te geven dat men veilig en
verantwoord de collectie te kunnen bezichtigen. Als het maximale
toegestane bezoekers in een expositieruimte bereikt is gaan de poorten
op rood tot het moment dat bezoekers de ruimte weer verlaten en de
poorten weer naar groen verkleuren zodat de wachtende bezoeker de
ruimte veilig kan betreden.
Meerdere SpaceGuard’s zijn aan elkaar te koppelen, waardoor het
mogelijk is het systeem in te zetten voor een ruimte met één ingang en
één uitgang of zelfs met twee (of meer) gecombineerde in- en
uitgangen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een (afgesloten)
wifi of een bedraad netwerk en mogelijk in overleg ook met andere
protocollen zoals koppelingen via een netwerk van Bluetooth beacons
en andere IoT oplossingen.
** bron: Museumvereniging – 6 mei 2020

een product van Yellowspot bv
Joop van den Endeplein 9
1217 WJ Hilversum
telefoon: +31 (0)35 677 3910
web: spaceguard.nl

