
Als gemeente, winkeliers- of ondernemersvereniging, 
evenementenorganisator of vastgoedontwikkelaar wil 
je graag passantenstromen en bezoekersaantallen in 
kaart brengen. Dat gebeurde tot voor kort alleen via 
wifi-tellingen, waarbij de smartphone van de getelde 
persoon diens aanwezigheid prijsgeeft. Deze manier 
van werken brengt een ethische en morele discussie 
met zich mee, als het gaat om het waarborgen van 
privacy.

Er zijn nu echter oplossingen waarbij deze discussie 
verleden tijd is. Insightz werkt namelijk net zo goed 
buiten en heeft een aantal opties die 100% voldoen 
aan de AVG. De eerste oplossing is een lasersensor die 
geschikt is voor buitentoepassing, waarmee anoniem 
het exacte aantal mensen in een gebied kan worden 
geteld. Met de verzamelde data kan er zelfs voorspeld 
worden. De tweede oplossing is een radarsensor die 
buiten bezoekersstromen kan meten en monitoren. 
Voor een maximaal resultaat kunnen beide systemen 
gecombineerd worden. Iedere technologie wordt 
op basis van de wensen van de klant geadviseerd en 
ingezet.

Analyseren en interpreteren van gemeten data
Insightz levert bij de laser- en radaroplossingen 
een dashboard en een app, waarmee de gemeten 
data kunnen worden verwerkt, geïnterpreteerd 
en gepresenteerd. Wie de data liever in een eigen 
omgeving wil toepassen, kan dat doen via een API. 
Geen lastige configuratieproblemen en slechte 
connectiviteit dus, maar een vloeiend gebruik van de 
waardevolle data.

Onderscheidende 
technologie en optimale bewaking van privacy
Waar wifi-tellingen achterblijven in onderscheidend 
vermogen, daar meet de laser-, radartechnologie 
van Insightz zeer doeltreffend. Er wordt gewerkt 
met zuivere data die getallen oplevert, waarop 
analyses verricht kunnen worden voor bijvoorbeeld 
risicobeheersing, marketing doeleinden, het 
verbeteren van stadscentra en winkelcentra et 
cetera. Omdat er geen privacy geschaad wordt, mag 
de data worden opgeslagen om op een later tijdstip 
als vergelijkingsmateriaal te gebruiken of er nieuwe 
analyses op los te laten. 
Insightz oplossingen voor buiten meten zijn logische 
verlengstuk van de Insightz technologie die binnen 
gebruikt wordt. En het mooie is, dat de buiten 
gemeten data weer prima samengebruikt kan worden 
met de gegevens die binnen gegenereerd zijn.

Partnerschap met Remoticom
Insightz is onlangs een partnerschap aangegaan met 
het in Tilburg gevestigde Remoticom, om kennis te 
delen en van elkaars kracht gebruik te kunnen maken. 
Naast de Remoticom radartechnologie -voor het 
binnen en buiten meten- maakt Insightz ook gebruik 
van de Remoticom bewegingsdetectie oplossingen, 
waarmee 100% AVG-proof bezoekersstromen (zowel 
binnen als buiten) in kaart kunnen worden gebracht. 
De producten van Remoticom passen naadloos 
binnen de kwaliteitsstandaard die Insightz hanteert en 
vormen samen een perfecte aanvulling op het unieke 
laserprogramma van Insightz.

Mensen in het openbaar 
tellen, zonder hun privacy te 
schaden? Dat kan.
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