VIDEO NADZOR
ZA STABILNO
POSLOVANJE
GOSPODARSTVO

Študija primera
kategorija: Mobotix video nadzorne rešitve
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Ob začetku COVID-19 pandemije je bilo veliko neznank. Kako prepoznati morebitne okužene
in kako posledično najučinkoviteje preprečevati širjenje okužbe. Namreč, zavedali smo se že,
da bodo negativni učinki na gospodarstvo veliki, z vsakim na novo okuženim, pa so se samo
še večali.

IZZIV
ɢ

GZS je največja, najmočnejša in najvplivnejša povezava gospodarstva v Sloveniji. Njeno
temeljno poslanstvo je izboljševanje poslovnega okolja, kar posledično omogoča večjo
gospodarska rast. GZS je mrežno organizirana in pokriva tako vse regije Slovenije kot tudi
panoge dejavnosti. Poleg lobističnih aktivnosti nudi širok nabor najrazličnejših storitev
podpore poslovanju podjetij doma in v tujini.

Učinkovit sistem za zgodnje odkrivanje morebitnih okužb ki:
- zaposlenim in obiskovalcem GZS ne “jemlje” časa,
- omogoča brez kontaktno kontrolo/nadzor,
- za kontrolo/nadzor ne zahteva dodatne osebe (zaposlenega),
- zagotavlja visoko mero natančnosti, ponovljivosti in stabilnosti,
- deluje diskretno
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Namestitev Mobotix M16 video kamere s termo senzorjem.
Namestitev programske opreme za kontrolo telesne temperature.
Namestitev “črnega telesa” (black body) za zagotavljanje natančnosti in ponovljivosti.
Priklop rešitve v obstoječi informacijski sistem GZS.

PREDNOSTI
“Po letu dni uporabe Mobotix
sistema za merjenje telesne
temperature, ki so ga postavili
strokovnjaki podjetja Konica Minolta Slovenija,
ne bi mogli biti bolj zadovoljni. Ker sistem deluje
hitro, natančno in diskretno, je bil odziv pri
zaposlenih in obiskovalcih izjemno pozitiven.
Merjenje telesne temperature z Mobotix video
kamero so sprejeli brez težav. Sistem nadzora
nam je omogočil zgodnje odkrivanje morebitnih
okuženih, in nekaj smo jih res odkrili. S tem smo
preprečili nadaljnje morebitno širjenje okužb v
naši hiši. Radi verjamemo, da smo tudi z Mobotix
rešitvijo pripomogli k zmanjšanju širitve okužb
med našimi zaposlenimi in obiskovalci in s tem
ustvarili stabilno okolje za poslovanje.”
Uroš Snedic
Direktor digitalizacije in splošnih zadev
Gospodarska zbornica Slovenije
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Hitra kontrola telesne temperatute obiskovalcev in zaposlenih.
Natančna opredelitev referenčnega temperaturnega območja.
Izjemna natančnost merjenja do 0,10 C stopinje.
Diskretno opozarjanje v primeru odstopanja iz referenčnega območja, oziroma pri
zaznani povišani telesni temperaturi (obvestilo je vidno samo osebi na recepciji, ki
lahko temu primerno odreagira).
Kibernetsko varen in GDPR skladen sistem.
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