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فرودگاه ها
پردازش تصویر
 در هتـــل ها

در  کاالمهـر  جامـع  راه حـل 

زمینـه ارزیابـی بـازار بـه کمـک آنالیزهـای 

پـردازش تصویـر ماننـد مـواردی چـون تشـخیص سـن 

و جنسـیت، شـمارش افـراد، نقشـه حرارتـی و تشـخیص حالـت و 

وضعیت چهره اسـت. این آنالیزها می تواند در جهت تأمین رفاه مشـتریان، 

اطالعـات بازاریابـی جامعـی را در اختیـار واحد مدیریت هتل هـا قرار دهد. 

از طرفـی هتل هـا مکان هـای مختلفی ماننـد اتاق ها، پارکینگ، اسـتخر، البی 

و ... دارنـد و آنالیزهـای نظـارت تصویـری قادرند خدمـات متنوعی در زمینه 

کنتـرل و تأمیـن امنیـت ایـن اماکـن ارائـه دهند.
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پرسـنل  خـودروی  می تـوان  کاالمهـر  پالک خـوان  آنالیـز  از  اسـتفاده  بـا 

هتل هـا، کادر مدیریت و مشـتریان را شناسـایی کرده تـا در کمترین زمان 

ممکـن خدمـات ویـژه ای در زمینـه پـارک خـودرو بـه آن هـا ارائـه شـود.

بـا ترکیـب آنالیـز پالک خـوان و تشـخیص چهـره می تـوان از  همچنیـن 

از  اسـتفاده  یـا  دوربیـن  دسـتکاری  دلیـل  بـه  غلـط  تشـخیص  احتمـال 

کـرد. جلوگیـری  دیگـران  شـخصی  خـودروی 

پردازش تصویر  در هتل ها
سناریوی اول:

تأمین امنیت و کنترل
 در تردد وسایل نقلیه
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آنالیـز شناسـایی چهـره کاالمهـر قـادر اسـت افـراد مـورد توجـه بخـش 

مدیریـت را در فضـای هتـل شناسـایی و ردیابـی کنـد. عـالوه بـر دالیـل 

امنیتـی، شناسـایی چهـره افـراد در البی می توانـد در بهبود ارائه سـرویس 

و خدمـات هتـل قابـل اسـتفاده باشـد.

پردازش تصویر در هتل ها
سناریویدوم:

شناسایی چهره در البی
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در سـاعاتی از روز که ورود عموم به باغ یا اسـتخر هتل ممنوع می باشـد، 

آنالیـز تشـخیص نفـوذ محیطـی کاالمهـر قـادر اسـت امنیـت آن منطقـه را 

بـه صـورت بـه روز و بالدرنـگ تضمیـن کنـد تـا در صورتـی که شـخصی به 

محوطـه ی اسـتخر یـا بـاغ هتـل بـه طـور تصادفـی یـا بـه عمـد وارد شـود، 

مسـئولین حراسـت هتل را مطلـع کند. 

تشخیص نفوذ محیطی   به 
محوطه استخر هتل

سناریویسوم:
پردازش تصویر  در هتل ها
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تأمیـن ایمنـی مسـافران در محیـط داخلـی هتل هـا بسـیار ضروری اسـت. 

راهکارهـای شـرکت کاالمهر قادر اسـت امکانی را فراهـم کند تا در صورتی 

کـه فـردی دچار سـانحه شـده و بـه زمین بیفتد این پیشـامد به سـرعت به 

سـرویس های خدماتـی هتل اطالع داده شـود.

تشخیص زمین خوردن
سناریویچهارم:

پردازش تصویر در هتل ها
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عـالوه بـر مسـائل امنیتـی، تأمیـن رفـاه حـال مسـافران هتـل از اهمیـت 

ویـژه ای برخـوردار اسـت. عملکـرد سـرویس خدمـات هتـل بایسـتی بـه 

گونه ای باشـد که مسـافرین، احساسـی مشـابه با خانه خود داشته باشند. 

بر این اسـاس اسـتفاده از آنالیزهایی مانند شناسـایی سـن و جنسـیت و 

شـمارش مسـافرین می توانـد بـه رسـتوران هتـل در ارائـه خدمـات بهتـر 

)بـرای مثـال در زمان صبحانـه( کمک کرده و اطالعات مفیـدی در اختیار 

پرسـنل خدماتـی قـرار دهد.

آنالیزهای هوشمندسازی شرکت کاالمهردنیا راه حلی نوین در زمینه ی تأمین امنیت 

و بازاریابی به شمار می روند که به این ترتیب قادر خواهند بود کنترل و مدیریت 

کسب و کار شما را ارتقاء بخشند.

در رده ی امنیت، کاالمهر بیش از ۴۵ آنالیز مختلف از جمله شناسایی چهره، اشیاء و 

پالک خودرو تا آنالیزهایی مانند شمارش، مدیریت ترافیک و غیره را گرد هم آورده 

است تا به این ترتیب از پیشامد هر اتفاق ناگوار جلوگیری کند.

آن  طریق  از  بتوانید  تا  می آورد  فراهم  را  بستری  کاالمهر  بازاریابی،  رده ی  در 

مشتری های خود را شناسایی کنید. از مزایای این نرم افزار این است که تمامی 

آنالیزهای مرتبط در این زمینه را در یک بستر گرد هم آورده که این امر امکان 

ساماندهی دوباره و مدیریت سیستم را سهولت می بخشد. همچنین از طریق 

این بستر، امکان دسترسی و مدیریت سیستم از هر مکانی همیشه فراهم است. 

نرم افزار پیشنهادی ما امروزه برندی مطرح در زمینه ی ارائه ی راهکارهای هوشمند 

بوده که در حال ارائه خدمات خود، در زمینه ی آنالیز تصویر می باشد.

مشتری مداری در 
رستوران ها

سناریویپنجم:
پردازش تصویر  در هتل ها




