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DoorstroomDichtheid Sentiment

Social distancing

DCM is een geavanceerde technologische innovatie voor crowd managers, organisatoren, controle kamer operators en 
veiligheidsdiensten. Het systeem ondersteunt in de besluitvorming door inzicht te geven in publieksdichtheid, doorstroming, 
onderlinge afstand en sentiment, waarbij men direct kan handelen op basis van de beschikbare informatie. 

HOE DRAAGT DCM BIJ AAN EEN VEILIG EVENEMENT, MET OPTIMALE 
BEZOEKERSBELEVING?



HOE WERKT HET?

BESTAANDE OF TIJDELIJKE 
CAMERASYSTEMEN

DCM is een slimme software die gebruik maakt
van camerabeelden voor de analyse. Hierdoor
kun je in real-time inzicht krijgen in de situatie
op het evenemententerrein of openbare plaats. 

Vanuit de commando unit is het dashboard te 
bekijken. 

Analyseer Monitor Manage



WAAR GEBRUIK IK HET VOOR?

INZICHT IN DE BEZOEKERSDYNAMIEK EN 
BELEVING

Met DCM breng je specifieke aandachtspunten 
in kaart, bijvoorbeeld rijvorming, 
drukte(momenten), knelpunten, gelegenheid 
tot afstand houden, dynamiek bij verschillende 
typen evenementen, interveniëren op basis 
van verandering in gemoedstoestand. 

Daarnaast kan de analyse inzichtelijk maken 
welke middelen ingezet dienen te worden voor 
druktebeheersing, bijvoorbeeld extra inzet van 
beveiliging, omleiding in de route toepassen of 
een verandering in de terreinindeling. 

‘Het systeem is ontwikkelt om in real-time de menigte 
te monitoren en zo te kunnen interveniëren waar nodig’
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Waarschuwingsniveau
Geeft direct de 
gebieden met een
verhoogd risico weer

Zone overzicht
Alle zones zijn
overzichtelijk in 
het dashboard

Overlay 
bediening
Krijg specifieke
informatie over 
bezoekersdichth
eid, -stromen en 
sentiment

Geospatial Heat Map
Inzicht in de 
bezoekersdichtheid
vanuit de kaart of 
satelliet
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HOE ZIET HET DASHBOARD ER UIT?

ZICHTBAAR OP 
SCHERMEN IN DE 
CONTROLEKAMER EN 
ANDERE APPARATEN

Het dashboard is te 
bekijken vanuit de 
commando unit of op 
andere devices zoals
laptop, tablet en telefoon.
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Data analyse 
Diepgaand inzicht in de 
ontwikkelingen op het 
evenemententerrein

Live beeld
Interpreteer de 
data aan de hand 
van live 
camerabeelden

Notificaties
Ontvang berichtgeving
over veranderingen in 
de menigte
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Heat map
Drukte
aanduiding
overzicht
kaart

Meten van belangrijke parameters zoals bezoekersdichtheid, afstand, 
doorstroom en sentiment 



Privacybescherming van personen wordt zeer 
serieus genomen. DCM-technologie voldoet 
aan de AVG/GDPR-richtlijnen.

PRIVACY

Geen gebruik van 
gezichtsherkenning of andere 
technieken om personen te 
identificeren die in een menigte 
worden geobserveerd

Geen bewaring van digitale 
videostreams na de met de 
opdrachtgever overeengekomen 
bewaartermijn

Naleving door Dynamic Crowd 
Measurement als leverancier van de 
DCM-oplossing met alle relevante 
wetten, inclusief wetten inzake 
gegevensprivacy.



VIDEO DEMONSTRATIE

Introductievideo DCM Uitleg dashboard

https://www.dynamiccrowdmeasurement.com/hubfs/Videos/Marketing%20Clip/DCM_MarketingExplainer.mp4
https://www.dynamiccrowdmeasurement.com/hubfs/Videos/Marketing%20Clip/DCM_MarketingExplainer.mp4
https://www.dynamiccrowdmeasurement.com/hubfs/Videos/Marketing%20Clip/DCM_MarketingExplainer.mp4
https://www.dynamiccrowdmeasurement.com/hubfs/Videos/DCM-DashboardDemoandInsights.mp4
https://www.dynamiccrowdmeasurement.com/hubfs/Videos/DCM-DashboardDemoandInsights.mp4
https://www.dynamiccrowdmeasurement.com/hubfs/Videos/DCM-DashboardDemoandInsights.mp4


FIELDLAB EVENEMENTEN

PARTNER VAN DCM TIJDENS DE 
FIELDLAB PILOT EXPERIMENTEN

Voor verschillende evenementen 
tijdens de Fieldlab Evenementen is 
de hardware, bestaande uit 
camera’s, netwerk benodigdheden, 
straalverbindingen, accu packs en 
een commando unit, geleverd 
vanuit Alco Beveiliging. 

Klik op de afbeelding hiernaast om 
de case study te lezen. 

https://dcmeasurement.sharepoint.com/:b:/s/DCM/EVxXpx1am0lEqi5RLprBQsoBLk7BUVQeaiSHleHt9Vnz9w?e=j2OdFG


NEEM CONTACT MET ONS OP

Brandon Slootweg

Dynamic Crowd Measurement 
M: +31 6 28 59 85 12
bslootweg@dynamiccrowdmeasurement.com.au

Roel van der Heijden

Alco Beveiliging
M: +31 6 33 23 87 10
info@alcobeveiliging.nl

mailto:bslootweg@dynamiccrowdmeasurement.com.au?subject=Contact%20FE%20Telecom%20-%20DCM
mailto:info@alcobeveiliging.nl
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