تحليل خاص

الفنادق

توف ُر حلول  Ganetec Global Solutionsأكثر وسائل التحليل
التسويقي فاعلية من خالل تحليل الفيديو لكشف
ال ُعمر و الجنس  ,وكذا ع ّد األفراد  ,و وضع خرائط بالنقاط الحساسة
المزدحمة  ,وكذلك من خالل كشف تعابير الوجه المختلفة.
وبهذه الطريقة و مع مراعاة ضمان راحة العمالء يمكن للمنشأة
الحصول على بيانات أكثر دقة إلنشاء اإلحصائيات
التي تساعد على تطوير سياسيات التسويق.
تقدم الفنادق مجموعة من األنشطة المختلفة مثل أماكن الراحة
 ,و مرائب السيارات  ,والمعارض  ,و تأجير الغرف لالجتماعات
 ,و احتضان المؤتمرات و مأ ُدبات الطعام  ,وأحواض السباحة ,
والمنتجعات  ,وغيرها.
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باختصار  ,فالفنادق تقدم مجموعة من الخدمات المتاحة للعامة
 ,وذلك يجعل من الضروري على إدارة الفندق
االعتماد على أحدث إجراءات و وسائل األمن المتوفرة في السوق.
إن أساليب تحليل الفيديو المتعددة التي تقدمها  Ganetecتساعد
إدارة المنشأة على ضمان أكثر إجراءات األمن
فاعلية ,وتنظيم الوصول إلى األماكن بأسلوب بعيد عن التطفّل ما
يولد شعوراً بالراحة لدى العمالء والمستخدمين.
يوجد حالياً ما يقرب من  17.5مليون غرفة فندقية حول العالم ,
و هذا يحتّم على إدارة الفندق ليس فقط االهتمام
بتقديم أفضل الخدمات فحسب  ,بل كذلك ضمان األمان و الحرص
على تقديم الخدمات بأسلوب يالءم العمالء
المتخوفين.
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السوقط

هذه السيناريوهات تعكس العديد من المزايا التي GANETEC GLOBAL
 SOLUTIONSيمكن أن تقدمها من خالل تحليالت .BINTELAN

السيناريوهات

السيناريو األول

حق الوصول اآلمن

باستخدام نظام كشف لوحات الترخيص للمركبات
 ,®license plate recognitionيمكنك في أي وقت
كشف وتحديد هوية أي مركبة تحاول دخول المرافق.
و تحديد ما إذا كنت تتبع موظف  ,أو شخصاً من
قائمة األفراد المهمين  , VIPأو أحد األشخاص الغير
مسموح لهم بالدخول.

السيناريو الثاني

نظام كشف مالمح الوجه في
الردهة

من خالل نظام كشف مالمح الوجه التحليلي يمكن
لإلدارة تمييز األشخاص ذوي األهمية.
باإلضافة إلى استخدام هذه األداة في الجانب األمني
,يمكن استخدامها أيضاً للتعرف مثالً على األفراد من
قائمة األشخاص المهمين عند قيامهم باالنتظار
للتسجيل و يمكن تقديم مشروب لهم و مساعدتهم
في إنجاز التسجيل بسرعة أكبر.

السيناريو الثالث

كشف المتطفلين في محيط حوض
السباحة

خالل الساعات التي تكون فيها الحديقة و منطقة
حوض السباحة مغلقة للعامة  ,يمكن لنظام كشف
التطفّل التحليلي
مساعدة أمن الفندق في الكشف بشكل فوري عند
قيام أحد األشخاص ,بشكل َع َرضي أو متعمد  ,بالدخول
إلى حوض السباحة المغلق أو الحديقة.

السيناريو الرابع

كشف حاالت سقوط األفراد

من الضروري على إدارة مؤسسات الخدمات العامة
ضمان الحماية الجسدية لمستخدميهم بحيث ال
يتعرضون ألية حوادث و أن تكون لديهم الوسائل
المناسبة للتعامل مع تلك الحوادث في حال حدوثها.
إن نظامنا الخاص بكشف سقوط األفراد ®Bintelan
 Fallيساعد في التعرف على حاالت حدوث إصابة
لشخص
جعلته يسقط على األرض ولم يستطع النهوض خالل
مدة معينة من الزمن.

السيناريو الخامس

التحليل التسويقي عند مداخل
المطاعم

باإلضافة إلى إجراءات األمن هذه  ,فمن
المهم للمنشأة أن تكون مفتوحة للعامة
بحيث تتعرف أكثر على عمالئهاو بالتالي
يمكنها توفير خدماتها بشكل مالئم لألفراد
بحسب احتياجاتهم الشخصية بطريقة
تجعلهم يشعرون كما لو كانوا في بيوتهم.
باستخدام نظام تحليل ال ُعمر و الجنس
الموضوع عند مدخل المنشأة  ,مثالً في
أوقات تناول طعام اإلفطار  ,يمكنك معرفة
(من خالل الجمع بين نتائج التحليالت
المختلفة) العدد الدقيق  ,و أوقات الدخول
 ,و ُعمر و جنس األشخاص الذين يأتون و
تقديم العروض التي تناسب تلك الفئات من
العمالء.

االحصائ ّيات

اعتمادا على أنظمة الحماية المث ّبتة ،هذا المنتج
الخاصة بالتسويق التي تقوم
كفيل بدمج التحاليل ّ
بدراسة سلوك اﻷفراد لنتمكّن من استخراج مجموع
مؤسستنا الكفيلة
اﻹحصائيّات المثاليّة لتعزيز وتسويق ّ
بتلبية حاجيات وعادات المستهلك.
هذه اﻹحصائ ّيات لها دور للتبؤ بتغ ّيرات عادات
الموظفين وبالتالي القدرة على التص ّرف عند أوقات
الذروة في أماكن تجاريّة مع ّينة أو في أوقات مح ّددة.
كما يمكن استعمال هذه االحصائيات لتفعيل
مجموعة من االعالنات أو اﻹجراءات التجاريّة عند
أوقات مع ّينة لمزيد التع ّرف على الحريف بالطريقة
والوقت المناسبين.
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الذكي منصة
تعتبر  ®Bintelanمنصة فريدة من نوعها في يعد  ®Bintelanمحلل اﻷعمال
ّ
أي
السوق إذ تقوم بتحاليلها في نظام واحد مع لتحليل الفيديو التي بدورها قادرة على تقوية ّ
نظام رصد السفن متوفّر في السوق .وتقوم هذه
الحرص على تيسير اإلعدادات .يمكّن
االعداد المنصة بزيادة فعال ّيات النظام عن طريق طرح
بعد.
عن
السحابي ( )cloudمن االتصال بالنظام
مجموعة من الحلول الجديدة في مجال الحماية
والتجارة لتحسين إدارة أعمال
المؤسسة.
ّ
ت ٌع ّد  ®Bintelanماركة عالم ّية مس ّجلة تابعة لـ
بدورها
 Ganetec Global Solutionsالتي توف
الفيديوّر في  27تطرح  ®Bintelanمجموعة شاسعة من الحلول
مجموعة من الحلول في تحليل
اﻷمن ّية المتمثّلة في عدد كبير من أنظمة التع ّرف
دولة و 4قا ّرات مختلفة.
والرصد والكشف لتج ّنب أن نوع من الحوادث
التي يُخشى وقوعها.
إ ّن تطوير أنظمة تحليل الفيديو أنظمة الحواسيب
عالية اﻷداء ( )HPCهما عنصران أساس
ّ .Ganetecيان كما تقوم الشركة بطرح نظام للتع ّرف على العمالء
يشكّالن قواعد Global Solutions
عن طريق التحاليل واﻹحصاءات التي ترتكز
على البيانات الكبيرة لألعمال الذك ّية في مجال
التسويق ،لغاية تنفيذ االستراتيجيات اﻷكثر تق ّدما
الموجهة باﻷساس للمس ّوقين بأكثر طريقة مباشرة.
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www.ganetec.com

