
Bedre indeklima 
med IoT teknologi 

ET SUNDT UNDERVISNINGSMILJØ FOR LANDETS ELEVER 



BRYD DEN ONDE 
INDEKLIMACIRKEL

En lang række danske skoler oplever i stigende
grad et forringet indeklima i klasselokalerne. 

Alt for høje temperaturer, en tung luft, for meget
larm og for lidt lys sænker koncentrationen hos
elever, som samtidig pådrager sig en gevaldig
hovedpine op ad dagen.

Kommuner landet over søger nu efter løsninger,
der kan modkæmpe "den onde indeklimacirkel"
og fremkalde en fornyet energi hos landets
elever gennem et behageligt indeklima.   

 

BESØGSTAL OG 
VÆRDIFULD DATAINDSIGT

Besøgs- og kundetælling er vores
spidskompetence. Siden 2005 har vi stræbet

efter at hjælpe vores kunder med at forstå
deres besøgsdata, således de kan lave

faktabaserede handleplaner, der sikrer en
god oplevelse for deres besøgende. 

 
På skoler hjælper vi med at indsamle

nøjagtige besøgstal, der sørger for du altid
har et klart overblik over mængden af

personer der befinder sig på grunden. På den
måde kan du opnå reel viden vedrørende din

skoles klima og behov dertil.

VORES LØSNING HJÆLPER
IKKE KUN SKOLER 

Udover skoler, hjælper vi også
kommuner med at holde styr på deres
besøgstal, samt besøgsadfærd i og på:

Havnebade

Biblioteker

Plejehjem

Genbrugspladser

Offentlige toiletter

Det er tæt
 og varmt 

Vi kan ikke 
koncentrere os

Vi åbner 
vinduer og døre

Det larmer

Vi kan ikke
koncentrere os

Vi lukker
vinduer og døre



Live Inside
Antal personer inde på skolen og i
lokaler 

Opholdstid- og steder
Hvor tilbringer folk deres tid? 

Heatmaps
Visualisering af populære områder 

Besøgstal pr. dag
Sammenlignet med andre
dage/uger/måneder/år

Besøgstal
Sammenlignet med begivenheder 

Vores nyeste løsning muliggør endnu mere
dataindsigt for jer, herunder hvordan jeres
besøgende bruger jeres bygninger. Med en lille
multifunktions IoT-sensor kan I eksempelvis måle
temperatur, støjniveau, belysning, Co2 niveauer
og luftfugtighed i klasselokalerne. På den måde
kan I få endnu mere ud af jeres besøgsdata og
tage handling når det er nødvendigt. 

LILLE TRÅDLØS IOT-SENSOR

FÅ INDBLIK I DET DER TÆLLER

IoT støjniveau
Mål støjniveauet i lokalerne og
modtag direkte besked når
niveauet er kritisk 

IoT belysning 
Mål belysning i lokalerne, samt få
automatisk tænd/sluk for at spare
ressourcer 

IoT luftkvalitet & temperatur
Mål indendørsklima, herunder
luftkvalitet, luftfugtighed og
temperatur med IoT sensorer 

Adgang til rådata
Gennem API og CSV integration 

 
Med indsigt ind i værdifulde

KPI'er og besøgsdata,
hjælper vi dig med 

at sikre et behageligt og
sundt indeklima i dine

klasselokaler.  



Vi behandler kun nødvendige data og
altid i overensstemmelse med GDPR.

Al data, der sendes til vores servere, er
krypteret med SSL nøgle.

Medarbejdere, der beskæftiger sig
med persondata, bliver løbende
opdateret om GDPR.

 

DATASIKKERHED FULD INTEGRATION
Vores software kan integreres med
jeres nuværende POS, ERP og 
BI systemer, samt bookingsystemer,
bemandingsplaner og meget mere. 

På den måde får I værdifuld indsigt, 
der sikrer at I kan være 
handlekraftige og bevare overblikket.

Hos Vemco Group har vi mere end 17 års
erfaring indenfor kundetæller- og adfærds
analyseløsninger, og vi er Europas førende på
området.

For os, er troværdighed og integritet den
vigtigste forudsætning for alt hvad vi gør.
Vi lytter dagligt til vores kunders efterspørgsler
for at kunne udvikle vores produkter således de
imødekommer vores kunders ønsker.

Med os kan du handle baseret på fakta, i stedet
for intuition, så du kan øge salg og effektivitet.  
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