SpaceGuard – biedt uw klanten een veilige bezoekerservaring!

“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 klanten én personeel staat natuurlijk
bovenaan. U wilt natuurlijk uw klanten met een gerust hart
kunnen ontvangen in uw winkel of museum. Een positieve
klantbeleving zal steeds belangrijker worden als de anderhalve
meter samenleving de nieuwe norm zal worden.
Of het nu gaat om de winkelende consument of om de bezoeker
van een museum, men zal na de huidige periode van de
intelligente lock-down moeten wennen aan het feit dat men
bewust afstand zal moeten houden. Overvolle winkels of drukke
expositiezalen passen daar nu eenmaal niet bij.
De tijdelijke oplossingen van de ondernemers in de winkelstraten
zijn een noodoplossing. Op allerlei manieren geven zij hun
toegangsbeleid aan, die qua uitstraling niet altijd de mooiste zijn
of zelfs rommelig overkomen. Soms met behulp van een kostbare
medewerker die continue bij de deur moet staan. Sommige
winkelketens hebben zelfs besloten de deuren tijdelijk dicht te
houden.
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!

RETAIL
Door het inzetten van de SpaceGuard bij de entree van uw winkel bent
u verzekerd van duidelijke weergave voor uw klanten of het veilig is om
binnen te treden of dat men nog even geduld moet hebben. Heeft uw
winkel meerdere in- en uitgangen, of zelfs meerdere verdiepingen?
Geen probleem! Er kunnen meerdere SpaceGuard’s aan elkaar
gekoppeld worden, zodat de telling van het aantal aanwezige
bezoekers altijd accuraat is.
Het systeem staat bij de entree van uw winkel en heeft alleen een
geaard stopcontact nodig. U stelt het maximaal aantal bezoekers in die
in uw winkel aanwezig mogen zijn volgens het Protocol Verantwoord
Winkelen van de Rijksoverheid. De richtlijn is momenteel 1 klant per 10
vierkante meter winkelvloeroppervlak* maar dit kan in de toekomst
natuurlijk bijgesteld worden. U
kunt dan zelf de wijzigingen
doorvoeren.
Het in- en uitgaande verkeer
van uw klanten wordt via
optische sensoren
bijgehouden, dus geheel AVG
proof. Wanneer het maximaal
aantal bezoekers in uw winkel
aanwezig is, zullen de
poortjes naar rood verkleuren
zodat voor de wachtende
klanten duidelijk is dat men
nog niet naar binnen kan. Wanneer een aanwezige klant de winkel
verlaat, kleuren de poortjes naar groen en is het veilig de winkel te
betreden voor de volgende bezoeker.Optioneel is er een display
verkrijgbaar waarop aanvullende informatie getoond kan worden over
het toegangsbeleid voor de wachtende klant, eventueel in combinatie
met weergave van uw eigen reclame.
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: Rijksoverheid – 25 april 2020
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