
 

 

WYS RATKAISUT JA HIKVISION 

KÄVIJÄLASKENTAKAMERAT 
 
Hikvisionin kävijälaskentakamerat ja WYS Palvelualusta tarjoavat 
monipuolisuutta ja joustavuutta erilaisiin kävijälaskennan tarpeisiin. 

Monenlaista informaatiota käytössäsi 

WYS Palvelualusta käsittelee samanaikaisesti dataa useista Hikvisionin 
kameroista eri ovilla, tiloissa, huoneissa ja sijainneissa. Kameroista saatu 
raakadata käsitellään ja jalostetaan WYS Palvelualustalla, mikä tuottaa 
monenlaista informaatiota kuten 

• Kävijävirta lukuina (yhdellä ovella, useilla ovilla, kaikilla ovilla) 

• Henkilömäärä tilassa/tiloissa (tila voi olla myös toisen tilan sisällä) 

• Henkilötiheys 

• Historiadata edellisiltä päiviltä, viikoilta, kuukausilta, vuosilta 
(säilytä data niin pitkään kuin tarvitset) 

• Eri lähteistä yhdistetty data kuten kävijät brändi X:n liikkeissä 
tietyssä maassa 

• Vertailutietoa esim. eri liikkeiden tai vuosien välillä jne. 

Kaikki käytettävissä oleva data on vapaasti yhdisteltävissä Dashboard-
näkymiksi ja -raporteiksi. Alkuperäinen data on silti edelleen käytettävissä. 

Visualisoi ja jaa dataa kuten haluat 

Raportointi-sovelluksen avulla visualisoit dataa. Yksilöllisiä dashboard-
näkymiä voidaan luoda kullekin käyttäjälle ja käyttäjäryhmälle. Valitse 
vapaasti, mitä haluat katsoa dashboard-näkymässä. Eri näkymiä voi olla 
niin monta kuin tarvitaan.  Dashboard-näkymän voi tehdä vaikka useista 
eri raporteista, jotka on luotu käyttöön. 
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Jos käytössäsi on monitoreita esim. tilojen sisäänkäynnin edessä, mikä 
tahansa tieto ja toimintaohjeet pystytään automaattisesti lähettämään 
monitoreihin. Yhdellä monitorilla voi näyttää tietoa useista tiloista. 
Samoin voit lähettää automaattisesti raportteja paikallisjohtajille, 
maajohtajille, kollegoille, vartijoille jne. 
 
WYS Palvelualustan tehokkaan käyttäjäoikeuksien hallintatyökalun 
avulla määritetään mitä dataa, dashboard-näkymiä ja raportteja käyttäjä 
on oikeutettu katsomaan. 
 

Hallinnoi laitetietoja, tapahtumia ja hälytyksiä 

Suorituskyky-sovelluksen avulla 

 
Suorituskyky-sovelluksen avulla valvot helposti kaikkia liitettyjä Hikvision-
laitteita 24/7.  

• Visuaaliset statusindikaattorit auttavat havaitsemaan ja 

pääsemään heti ongelmien ytimeen 

• Automaattiset vikaviestit voidaan lähettää esim. 

ylläpitoyritykselle, vastaavalle johtajalle jne. 

• Visuaaliset raportit auttavat selventämään laitestatuksia 

• Myös lokitiedot voidaan visualisoida, jotta nähdään esim. 

käyttötrendejä. 

Suorituskyky-sovelluksen avulla hälytykset, tapahtumat ja 
toimintaohjeviestit voidaan lähettää esim. henkilökunnan, johdon ja 
vartijoiden mobiililaitteisiin. Reitityssäännöt ovat vapaasti valittavissa. 
 

Järjestelmän perustaminen ja käyttö toiveidesi mukaan 

 
WYS Palvelualusta on käytettävissä aina, kaikkialla ja kaikilla laitteilla. 
WYS Ratkaisut sopivat kaikkiin ympäristöihin: 

• Yksittäinen yritys, paikallinen lähiverkkoratkaisu 

• Monitoimipaikkainen konserni, yksityinen pilvipalveluratkaisu 

• SaaS palvelu useille yrityksille ja toimipaikoille, palveluntarjoajien 

palveluverkkoratkaisu 

Myös muut Hikvisionin kamerat kuten AI-, lämpö- ja ANPR-kamerat, 
voivat olla datalähteinä, ja yhdessä kamerassa voi olla useita datalähteitä 
itsessään. WYS Palvelualusta käsittelee erikseen dataa jokaisesta 
lähteestä. 
 

Hikvisionin Dual-Lens People Counting Network -kamerat: 

 

 

• DS-2CD6825G0/C-I(V)(S) – uusi malli 

• iDS-2CD6810F/C 

• iDS-2CD6810F-IV/C – ajoneuvoihin 

 

Web Your Services Oy 

WYS (Web Your Services Oy) on suomalainen ohjelmistoyritys, joka kehittää ratkaisuja vaativiin toimintaympäristöihin. Sen älykäs 

palvelualusta ja AI sovellukset prosessoivat ja jalostavat dataa, joka on saatu AI-kameroista ja muista laitteista ja järjestelmistä. 

Käyttämällä WYSin ratkaisuja yritykset ja yhteisöt voivat automatisoida prosessejaan, lisätä tehokkuutta, vähentää hallintoa ja 

parantaa kannattavuutta. Parhaimmillaan WYSin tuottamat ratkaisut ovat luoneet asiakkaille täysin uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia. WYSin ratkaisuja käytetään yli kymmenessä maassa. Yhden kuukauden aikana ratkaisujemme kautta 

menee yli 1.000.000 ajoneuvoa, yli 2.500.000 ihmistä ja yli 100.000.000 tapahtumaa. WYS sijaitsee Helsingissä ja on kehittänyt 

sovelluksia yrityskäyttöön vuodesta 2010.          
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