Soort van
toepassing
SD monitoring
(Physical
distance
monitoring)

Bedrijfsnaam

Korte omschrijving

Bijkomende Info

Contactinfo

Beschikbaarheid

Arkite

Uitbreidende
functionaliteit van
een bestaand
product

Hun bestaande product (HIM) begeleidt een
operator aan een productie werkstation via
3D camera technologie.
Dit product werd nu uitgebreid met
afstandsdetectie
https://www.linkedin.com/feed/ update/
urn:li:activity:6657880952334766080/

Johan Smeyers
Johan.Smeyers@arkite.co
m

- Via uitbreiding op het
bestaande product
meteen beschikbaar
- productaanpassingen in
ontwikkeling voor standalone toepassing :
beschikbaar begin mei.

Wearable die een
tril- en/of auditief
alarm geeft
wanneer social
distancing niet
gerespecteerd
wordt
Wearable met
drukknop en
buzzer die enkel
afstanden meet
(zonder privé
netwerk)

Deze wearable wordt zoals een badge
gedragen en kan ook voor bezoekers worden
gebruikt. De wearables communiceren enkel
met elkaar; geen privacy concerns. Gebruikt
nauwkeurige UWB-technologie.

Jen Rossey
info@lopos.be

- Vanaf half mei beperkt
beschikbaar

Stand-alone product (dat wel geupgrade kan
worden naar volwaardige oplossing voor SD
monitoring en contact tracing via software en
met installatie van bijhorend privé netwerk /
privé infrastructuur)
https://www.pozyx.io/blog/press-room7/post/new-ultra-wideband-social-distancingsolutions-extend-tracking-beyond-alerts-49
Keuringsbedrijf Vinçotte biedt samen met
technologiepartner Esoptra een oplossing
voor contact tracing aan met behulp van QR
codes. Een belangrijke troef van SAVITAS is de
vrijwillige en sociale benadering van het
systeem. Dat is waarom Mensura, Attentia en
Vias de oplossing van Vinçotte en Esoptra
steunen.

Michael Van de Velde
michael@pozyx.io
of
sales@pozyx.io

- Vanaf september
beschikbaar
- prototypes beschikbaar
vanaf midden mei

Jonas Van hove
jvanhove@vincotte.be
+ 32 470 65 54 78

- Eerste bestellingen
mogelijk vanaf half mei

arkite.com/

Lopos
https://www.lopos.be

Pozyx
https://pozyx.io

Contact
tracing

Savitas
https://www.savitas.lif
e/
powered by Esoptra
en Vinçotte (met

Anonieme contact
tracing met behulp
van QR codes

Alexander
Carpentier
alexander.carpentier
@esoptra.com

partners Mensura,
Attentia & Vias)

Up Trace
https://www.uptrace.com/

Contact tracing
met behulp van QR
codes

SD monitoring Option & WMW
en
contact tracing https://www.option.c
om/

Personal wearables
en privé netwerk
om op site niveau
de nodige afstand
te respecteren

Pozyx

Wearable tag (met
privé netwerk)
voor accurate
indoor
positionering
Slimme armband
(met privé
netwerk) voor
social distancing &
contact tracing op
de werkvloer

https://pozyx.io

Rombit
https://rombit.be

Plaatsen van QR codes aan onthaal en in
besloten ruimtes (eetzaal, meeting rooms,
etc.) die gescand worden bij in- en uitgaan. In
geval van COVID19 alert kunnen de nodige
personen gecontacteerd worden.
https://www.up-trace.com/seriane/softwaregestion-des-visiteurs-employes/
https://www.option.com/wpcontent/uploads
/2020/04/Persbericht_Covid19_Option_2020.4.10-1.pdf
Andere oplossingen worden ook aangeboden
• niet-lokale contact tracing
• quarantaine monitoring en myspace
monitoring (minder toepasbaar in een
industriële context)
https://www.pozyx.io/products-andservices/health-and-safety
Het aangeven van social distancing verloopt
via centraal alarm
https://rombit.be/smart-bracelet-to-preventcoronavirus-infections-in-the-workplace/
Ook beschikbaar: add-on functie om het
aantal mensen te beperken in een ruimte

Thierry Van Ravestyn

- Beschikbaar en direct
bruikbaar

info@up-trace.com

Alain Van den Broeck
A.VandenBroeck@option.
com
Bert Vanaken
bert@wmw-hub.com

- kleine hoeveelheden: 45 weken
- grote hoeveelheden (>
1000st.) 8-10 weken

Michael Van de Velde
michael@pozyx.io

- kleine hoeveelheden
meteen beschikbaar
- > 2000m2 afdekken: 4-6
weken

Evert Bulcke
Evert.Bulcke@rombit.be

- beperkte
beschikbaarheid vanaf
mei 2020

Koortsdetectie
systeem

Automatic Systems
https://www.automati
c-systems.com/

Comet-Technics
comet-technics.be/

Lichaamstemperat
uur monitoring –
geïntegreerde
oplossing

Toegangscontrole
via
warmtecamera’s

I-care group
https://www.icareweb
.com/fr-be/i-caregroup/a-propos-denous/

Infrarode camera
voor koortsdetectie

Orbid – onderdeel van
Ricoh België

Warmetebeeld
camera voor
detectie hoge
lichaamstemperatu
ur

https://www.orbid.be
/

Geïntegreerde temperatuur monitoring
oplossing voor toegangscontrole – kan
geïntegreerd worden met 4 toegangscontrole
producten uit de eigen product range:
https://www.automaticsystems.com/temperature-monitoringintegrated-solutions/
Laat ook crowd management toe
(maskerdetectie en tellen van mensen)
Standalone product voor mobiele
toegangscontrole met warmtecamera’s
Wordt geplaatst aan de ingang van gebouwen
Kan brede zones scannen.
https://www.comet-technics.be/covid19.html
Infraroodcamera te bevestigen op een scherm
(bv. aan de ingang van een gebouw), of
standalone product geïntegreerd met scherm
https://www.icareweb.com/fr-be/actualitesevenements/2020-03-23-stoppez-lapropagation-du-covid-19-en-installant-descameras-thermiques/
Detector+algoritmes van warmtebeeldcamera
voor screening van verdachte temperatuur op
de werkvloer
https://www.orbid.be/ict/warmtebeeldcamer
a?utm_source=agoria&utm_medium=digicoac
h&utm_campaign=warmtecamera

Tanguy du Parc
Sales.be@automaticsystems.com

- beschikbaar vanaf juni
- Kan operationeel zijn in
enkele weken (afhankelijk
van integratie met welk
type van toegangscontrole product)

Jean-Paul Commeene
info@comet-technics.be

- toestellen in voorraad

Fabrice Brion
fabrice.brion@icareweb.c
om

- In stock
- 100 stuks per dag
- >100 stuks: enkele
dagen

info@orbid.be

- in stock

Socabelec
http://www.socabelec
.com/
Thales
https://www.thalesgr
oup.com/en/countries
/europe/belgium

Crowd &
workplace
management
oplossingen

Contactloze
gelaatstemperatuu
rmeting, via
‘walkthrough’

Dezelfde camera's kunnen ook gebruikt
worden voor het tellen van mensen.

David Pennucci
david.pennucci@socabele
c.com

- kleine hoeveelheden
binnen de week
installeerbaar

Security box voor
lichaamstemperatu
ur detectie

Plug&play HW module die aan de hand van
heat-sensing camera’s afwijkende
lichaamstemperatuur detecteert.
Complementeert bestaande
toegangscontrolesystemen. Levert ook video
analytics en incidentenbeheer.
Nauwkeurige meting voorhoofdtemperaturen
(in groep) - Android besturingssysteem
Scanner en camera ondersteunen masker- en
brilmodus
https://thebelgian.be/beveiligingsoplossingen
/camerabewaking/intelligente-koortsscannermet-gezichtsherkenning/

Peter Schellaert
Peter.Schellaert@be.thal
esgroup.com

- Fast-track
implementaties kunnen
in 1 week worden
opgezet

Tom Janssens
sales@thebelgian.be

- in stock (momenteel
directe plaatsing)
>100 stuks:±3 weken

Zeer precieze laser-gebaseerde time-of-light
technologie om mensen te tellen
Wordt ondersteund door een online device
management tool (via een integrator).
https://eu.beasensors.com/wp/wpcontent/uploads/2019/05/cs-LZR-SIGMA-ENV4-web.pdf
Slimme cameratechnologie voor real-time
analyse van videostreams (aantal mensen,
afstanden bekijken, maskerdetectie)
Wordt in een dienstenmodel met
maandelijkse fee aangeboden.

Laura Framba

- normale stock vanaf juni
- installatie kan gebeuren
in een 10-tal dagen

The Belgian
https://thebelgian.be/

Plug&Play
Intelligente
koortsscanner met
gezichtsherkenning

BEA

Telsysteem met
laser-gebaseerde
sensor

https://www.bea.be

CityMesh
https://citymesh.com

Real-time
camerasysteem
voor monitoring
van (openbare)
ruimtes

lfr@beasensors.com

Ward Van Ooteghem
Ward.vanooteghem@city
mesh.com

- Doorlooptijd tot
oplevering: 4 weken

Esri BeLux
https://esribelux.com/

Gemsotec
https://www.gemsote
c.com/
Ixor
https://www.ixor.be/

Manual.to
https://manual.to/

MobCo
https://mob.co/

Software
management
solutions en tools
voor werknemers,
sites en bureaus
Digitale assistent
voor veiligheid (en
inspectie) op
werkvloer
Platform voor
contactloos
onthaal

Digitale manuals
voor het updaten &
communiceren van
veiligheidsinstructi
es
Mobiele app om
werknemers en
bezoekers in te
lichten over de te
volgen
veiligheidsinstructi
es

Stay Safe software tools voor het monitoren
van bureaus en kantoren voor optimale
planning van de ruimte
https://esribelux.com/2020/05/06/stay-safesolutions-and-tools-for-employees-sitesoffices/
Digitale assistent ‘GoRound’ voor het
uitvoeren van inspecties & taken en het
weergeven van (veiligheids-) instructies

Frederik Waûters
info@esribelux.com

- Software klaar om te
installeren

Geert Sergoyne
Geert.Sergoyne@gemsot
ec.com

- beschikbaar software
product

Contactloze toegang met smartphone tot
kantoren, hotels, zorgcentra, logistieke sites
en evenementen. (+ hw component)
Opvolgen maatregelen: waarschuwingen bij
overbezetting, bezoekers op afspraak
https://www.udini.eu/
https://vimeo.com/396630899
Makkelijk aanmaken, delen en lezen van
(veiligheids-) instructies voor op de werkvloer

Peter Defreyne
Peter.Defreyne@ixor.be
info@udini.eu

- Hardware component kleine hoeveelheden (<
10 units): in stock
- > 10 units: +- 4 weken

Jorim Rademaker
jorim@manual.to

- beschikbaar software
product

App die gedetailleerde instructies bevat over
social distancing, vloerplannen, evacuatie
procedures, etc. De app werkt via een content
portaal, die het mogelijk maakt om makkelijk
veiligheidsinstructies te kunnen aanpassen en
updaten.
https://mob.co/safety-instructions/

Ulrik Van Schepdael
info@mob.co

- app beschikbaar via de
App Store en Google Play
– te gebruiken na
opzetten Safety
Instructions content
portal

Orbid – onderdeel van
Ricoh België
https://www.orbid.be
/
Robovision
https://robovision.ai/

Thales
https://www.thalesgr
oup.com/en/countries
/europe/belgium
Verhaert Master in
Innovation
https://www.verhaert.
com

Tool om een
werkplek te
reserveren volgens
SD principes

‘Save-your-seat’ tool voor de reservatie van
een werkplaats op kantoor.
https://www.orbid.be/software/save-yourseat

info@orbid.be

Real-time
camerasysteem
voor monitoren
van afstanden in
menigtes

Real-time analyse van camerabeelden op basis Sam Beelprez
van deep learning technologie - makkelijk
info@robovision.eu
calibreerbaar - resultaten worden
gepresenteerd in dashboards
https://www.youtube.com/watch?v=OhYVw8
BKx_Q&t=1s
Kan ook worden ingezet voor mondmasker
detectie

- Indien camera reeds
aanwezig + analyse data
in de cloud: in enkele
dagen up and running

Security box voor
lockdown
enforcement

Plug&Play hardware module dat video
streams analyseert gebruik makende van
crowd-management algoritmes.

Peter Schellaert
Peter.Schellaert@be.thal
esgroup.com

- Fast-track
implementaties kunnen
in 1 week worden
opgezet

AI platform als
hulpmiddel voor
werknemers om
ruimtes op
veilige/gezondema
nier te gebruiken

Digitaal platform ‘Hai’ dat (via camera’s in
ruimtes en AI technologie) een real-time
dashboard creëert met informatie over het
gebruik (afstand, #mensen, #mondmaskers)
van de ruimtes.
https://verhaert.com/ai-based-platformbrings-covid-related-safety-awareness-topublic/

Rogelio Chovet

- beschikbare vanaf eind
augustus
- installatie/customisatie:
+- 3 weken

Rogelio.Chovet@verhaert
.com

- beschikbare software

Werma Benelux
www.wermabenelux.c
om

Signalisatie
oplossing toegangscontrole
op basis van aantal
mensen dat zich in
een ruimte bevindt

Plug & play draadloos systeem (SignalSET)
om het aantal mensen in een ruimte te
controleren (om social distancing te kunnen
bewaren)
https://www.werma.com/en/landing/signalse
t.php

Niki Claeys
info@wermabenelux.com
+32 483 222772

- in stock
- > 50 stuks: maximaal 3
weken levertermijn

