تحليل خاص

معامل تحويل
النفايات إىل طاقة

من أهم التحديات التي تواجه إدارة معامل النفايات هي تحديد التعريف الصحيح لتدابير
السالمة في تلك المعامل.
فمن ناحية ،من الضروري أن يتم ضمان أمن المحيط الخارجي لتجنب سرقة المواد مثل
الفوالذ و النحاس أو أي جزء من أجزاء األجهزة الثمينة الالزمة لتشغيل تلك المعامل.
و من ناحية أخرى فإنه من الضروري التحكم في الوصول إلى تلك المعامل و التحديد
الدقيق للمركبات الداخلة إليها و الخارجة منها .كذلك من الضروري جدا ً السيطرة بشكل
فعال على دخول و خروج الشاحنات و النفايات أو المواد المعاد تدويرها.
تعمل جينيتيك للحلول العالمية  Ganetec Global Solutionsعلى تلبية احتياجاتك
الخاصة باألمن ،المراقبة ،السيطرة على المرور و اإلدارة من خالل استخدام أحدث وسائل
التكنولوجيا في تحليل الفيديو.
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هذه السيناريوهات تعكس العديد من المزايا التي GANETEC GLOBAL
 SOLUTIONSيمكن أن تقدمها من خالل تحليالت .BINTELAN

السيناريوهات

السيناريو األول
املكافحة األمنية للتسلل يف محيط املتجر و داخله

باستخدام تحليل  ®Bintelanللتسلل (®Bintelan
 ،)Intrusionميكن للمسؤول أن يحدد ألية نقطة،
سواء حقيقية أو وهمية ،يتم منع الدخول سواء
للمستخدمني داخل املبنى أو للغرباء يف خارجه.
فعىل سبيل املثال ،يتم إطالق جرس اإلنذار يف كل
مرة يدخل شخص ما إىل املنطقة املحظورة.

السيناريو الثاين

املرور اآلمن و اإلحصائيات

باستخدام تحليل  ®Bintelanللتعرف عىل لوحة
الرتخيص (Bintelan® license plate recognition
 ،)analyticميكنك التعرف عىل املركبة التي تنوي
الدخول إىل املبنى وتحديدها يف جميع األوقات
سواء كان موظف ،أو أحد كبار الشخصيات أو أي
شخص آخر تم رفض مروره .ميكنك الحصول عىل
جميع املعلومات ذات الصلة باملركبة حتى قبل
دخولها إىل املبنى ،و ذلك عن طريق لوحة املركبة
امل ُدرجة يف قاعدة البيانات الخاصة بذلك.
يف الطريقة ذاتها ،يسمح نظام ®LPR of Bintelan
بإنشاء إحصائيات عىل املداخل املزدحمة ،أو أمناط
زيارة ماليك املركبات إىل املوقع ،أو زيادة أو نقصان
عدد املركبات التي تسعى إىل املرور.

السيناريو الثالث

حساب عدد السيارات و مناطق اإلشغال
يف منطقة معينة

بفضل تحليالتنا ملعدل اإلشغال ،سيتم معرفة
معدل اإلشغال لتلك املناطق من ِقبل األجهزة
األمنية و املدراء.
وعالوة عىل ذلك ،تحليل الكشف عن النقاط
الساخنة باستخدام خارطة  ®Bintelanالحرارية
( )Bintelan® Heat Mapيحدد املناطق التي متتاز
بالتدفق الكبري و املستمر لدى الزبائن ،و ذلك عن
طريق توفري إحصائيات مفصلة متكن إدارة املركز
من اعتامد التدابري األمنية عند الرضورة.
ميكنك إحصاء عدد املركبات يف منطقة معينة
باستخدام وحدة تحليل جينيتيك لتعداد املركبات
(Ganetec Vehicle Counting analysis
)Module

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.

8

www.ganetec.com

