FOOTFALL AI
MEASURING SUCCESS
Bezoekers en klanten tellen wordt nog geregeld manueel
gedaan. Dat is enorm tijdsintensief en vaak niet accuraat.
Kwalitatieve footfall gegevens zijn dus echte
white whale data: zeldzaam en moeilijk te vergaren zonder de
juiste methodes. Footfall AI (FFAI) geeft snel inzicht over bezoekersaantallen, detecteert objecten en toont in een oogopslag
welke plekken het drukst zijn. Deze informatie laat toe om
spoedig te reageren op bepaalde trends.

?

Wat is de Footfall AI
De beeldsensor van een Footfall AI registreert elke passant in beeld

Waarom kies je voor de Footfall AI?
Kwalitatieve anonieme tellingen: de FFAI beantwoordt aan de

aan de hand van een polygoon en meerdere tellijnen. Footfall AI brengt

Europese eisen voor gegevensbescherming en is een goed voorbeeld

met object-detectie daarnaast veel meer parameters in kaart, onder

van ‘data protection by design’. De gegevens die de Footfall AI

meer de drukte per oppervlakte, transportmiddel en de wandelricht-

verzamelt zijn accuraat en onomkeerbaar geanonimiseerd.

ing. De oplossing kan het aantal personen en andere voertuigen dus
apart gaan tellen.

Objectherkenning: naast accurate passantentelling, zijn de

Deze slimme oplossing geeft jouw team accurate data die op een

Footfall AI beeldsensoren ook in staat tot object-detectie. Zo breng

gestructureerde manier wordt weergegeven in een dashboard.

je vele andere parameters in kaart zoals transportmiddel en de
wandelrichting.

Gebruiksvriendelijk dashboard: de tellingen gebeuren
automatisch en zijn in near real-time beschikbaar. De verzamelde
gegevens worden veilig opgeslagen in de cloud en weergegeven op
een gebruiksvriendelijk dashboard.

Snelle installatie en service: ons team staat voor, tijdens en na de
installatie van jouw FFAI steeds klaar voor ondersteuning en uitleg.

Belangrijkste voordelen.
▶

Lead the way

Meet amper 118 mm op 220 mm groot en valt niet op in het

Mail naar sales@citymesh.com en vertel ons jouw opdracht. Wij

straatbeeld

zullen samen met jou de beste oplossingen selecteren en tillen jouw

▶

Kan probleemloos uitgebreid worden volgens jouw noden en wensen

▶

Beantwoordt aan de Europese eisen voor gegevensbescherming

▶

Gebruiksvriendelijk dashboard met duidelijke visualisaties
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organisatie zo naar een hoger niveau!

Contact us
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