
Gestão de Ocupação de Espaços

SHUFFLE



Gerir a densidade de ocupação de 
espaços é cada vez mais importante. 
Particularmente em locais de lazer 
onde temos tendencia a diminuir as 
medidas de distanciamento social 
que contribuem para a segurança e 
saúde das nossas comunidades e 
da sociedade em geral. Mas também 
noutros espaços urbanos como praças, 
alamedas, passeios marítimos e jardins 
esta gestão da ocupação do espaço é 
hoje em dia fundamental.
O Shuffle responde a este desafio com 
o seu conceito modular.

O Shuffle permite combinar todos os 
módulos necessários para uma gestão 
eficaz da ocupação dos espaços: 
câmara com funções de análise 
de imagem, altifalante, sinalização 
luminosa, intercomunicador e claro, 
iluminação.

O Shuffle acrescenta valor aos 
espaços urbanos vivos, liga as pessoas 
ao seu ambiente social e contribui 
para a sua segurança, ajudando as 
comunidades a serem mais saudáveis 
e consequentemente mais felizes.

Para momentos 
de lazer mais 
seguros



Câmara
Vigilância detalhada
 A câmara permite fazer a análise da ocupação do 
espaço e fazer atuar a sinalização em conformidade 
com as regras definidas.

Intercomunicador
Back up de segurança
O intercomunicador serve para contactar com a 
Central de Segurança em caso de emergência ou 
incumprimento das normas estabelecidas, de forma 
a que as autoridades possam tomar as medidas 
necessárias.

Anel de luz 
Para sinalizar e orientar
O anel de luz pode combinar luz vermelha e verde para 
sinalizar respetivamente espaços com lotação excessiva 
ou com pouca ocupação.
O anel de luz pode ser estático ou intermitente para 
atrair a atenção.

Altifalante 
Para prevenir e avisar
O altifalante pode servir para emitir avisos sonoros 
de acordo com o densidade e o comportamento das 
pessoas.

Shuffle - Iluminar e proteger a comunidade



Vídeo vigilância é importante, mas 
poder reagir em tempo real é hoje 
fundamental. O software de gestão 
de vídeo analisa automaticamente 
as imagens capturadas pelas 
câmaras e procede de forma 

inteligente à contagem de pessoas, 
identifica a sua densidade, a 
direção em que circulam e até 
o uso de máscaras faciais. Esta 
funcionalidade associada ao anel de 
luz alternando entre a cor vermelha 

e verde permite fazer a gestão da 
ocupação dos espaços de acordo 
com as regras definidas.
O posicionamento do anel de luz 
permite que as pessoas antecipem 
as suas decisões. 

Deteção de uso de 
máscara facial

Contagem de pessoas 
em tempo real

Densidade de pessoas e 
deteção da direção

Avançada  
câmara analítica

Reporting e Ações integradas
Os parâmetros detetados geram 
ações automáticas ao nível do 
anel de luz e/ou do altifalante. 
Adicionamente utilizadores 
autorizados podem aceder à 
informação capturada através de 
Dashboards amigáveis.

Captura de dados flexivel
A combinação entre tecnologias 
de Inteligencia Artificial e Análise 
de Footfall permitem uma 
monitorização em tempo real de 
alta precisão. A capacidade de 
aprendizagem permite a introdução 
de novos parametros de análise.

Em conformidade com RGPD
O armazenamento de dados 
assegura a anonimização da 
informação pessoal. Todo o 
processamento de imagens é feito 
localmente e usado únicamente 
para deteção dos parametros 
configurados.
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