
OFFENTLIG TRANSPORT, DER KØRER PÅ SKINNER 



TRANSPORTER DIG 
SELV TIL FREMTIDEN 

Fremtidens banegårde og offentlige transport
stationer vil i stigende grad være mere optimerede
ved hjælp af digitale tiltag, hvorved deres kapacitet
og potentiale udnyttes bedst muligt.

Teknologi, data og automatisering, der øger
effektivitet og kapacitet, samt giver værdifuld
dataindsigt om stationernes reelle brug og behov
bliver mere og mere populært.

Årsagen er simpel: ønsket om mere bæredygtige,
intelligente stationer, der samtidig er ressource-
effektive og sikrer en god oplevelse for de rejsende. 

 

OPTIMÈR TRAFIK-FLOW
Ved at bruge kundetæller teknologi på

banegårde og stationer kan vi måle
belægningsniveauet i real-time og hermed

undgå overbefolkning. Efterhånden som
brugernes efterspørgsel svinger, vil

operatørerne være i stand til at matche
ændringen i efterspørgslen dynamisk. Dette

omfatter afsendelse af flere eller færre køretøjer
på en rute, lukning af ruter baseret på

myndigheders direktiver og overholdelse af
lastbegrænsninger. Hermed hjælper vi dig med

at planlægge operationelle karakteristika,
herunder udsving i passagertal og krav til

køretøjskapacitet. 

HÅNDTER DINE KØRETØJERS
LIVE PASSAGERTAL  

Vores APC (automatic passenger counting) sensorer imødekommer dimensionerne
på diverse køretøjer, såsom dem med lav monteringshøjde og brede døre, således vi
også kan måle passagerflowet i disse. Ved at placere sensorer i indgange og
udgange på køretøjerne kan du sikre at lastbegrænsninger er respekteret. Du vil i
den forbindelse modtage direkte notifikationer når max belægning er nået.  

Ved at kombinere disse tælledata med andre former for data, kan du opnå dyb
indsigt i operationel effektivitet og passageradfærd, der hjælper dig med at lave
brugerorienterede handleplaner. 

 



Live Inside
Antal personer inde på stationen

Opholdstid- og steder
Hvor, og i hvor lang tid, stopper folk og
kigger?

Heatmaps
Visualisering af populære områder 

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

Adgang til rådata
Via API og CSV integration 

Vores Vemtenant løsning var i første
omgang designet til shoppingcentre, der
ønskede en nem og automatisk måde,
hvorpå de kunne holde styr på deres
butikkers (lejeres) omsætning. 

Eftersom mange større stationer i dag også 

INDBERETNINGSMODUL

FÅ INDBLIK I DET DER
TÆLLER

Indberetningsmodul
Hold styr på dine lejeres præstationer
og betydning for flowet på din station 

Kø-tider og håndtering
Se kø-tider og tendenser, således du
undgår lange ventetider ved
billetskranken

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

Demografisk genkendelse
Opfang køn på dine passagere, samt få
seperate tællinger for børn  

har både butikker, caféer og kiosks mm., der
lejer sig ind, passer vores løsning ligeledes
perfekt til dette segment. Hermed kan du
forstå hvilke forretninger, der klarer sig godt
på din station - samt hvilke der ikke gør.
Dette hjælper både med layoutoptimering
og ressourceeffektiveten. 



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-system, API og 
BI systemer, 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.  

Vemco Group 
Røde Banke 77
7000 Fredericia, Danmark 
E-mail: kontakt@vemcogroup.dk
Telefon: +45 76 22 11 46

www.vemcogroup.dk
 

OM OS KONTAKT


