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Mentre estiguem en perill de Covid-19 i fins que no es trobi la desitjada vacuna, les
autoritats sanitàries recomanen només dos solucions: higiene i distància.

Per assegurar la distància hem de tenir controlada la presència de persones en els espais
públics i Procom Retail, juntament amb els nostres partners tecnològics Foot Analytics,
compta amb una gran eina per realitzar aquest control d’afluència: el comptatge de
volum de persones a partir de wifi-traking.
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SEGURETAT

En moments de possibles canvis de paradigma, 
hem de comptar amb informació per prendre 

decisions.

Oferim a les empreses i als gestors públics 
analítiques de qualitat sobre la realitat de l’accés 

als espais, a nivell quantitatiu, però també 
informació de caràcter qualitatiu, per a que puguin 

prendre decisions de millora i adequació.

Comptatge d’afluències i control d’aforaments en temps de la Covid-19

ESTRATÈGIA
2 importants 

utilitats

Oferir tranquil·litat als ciutadans i consumidors ha 
de ser una de les prioritats de les autoritats 

públiques.

Oferim a les empreses i als gestors públics un 
sistema per a conèixer els aforaments en els espais 
públics i comercials en intervals a temps real que 
es pot traslladar al públic ‘en directe’ a través de 

pàgines web i entorns de comunicació.
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Grans avantatges del sistema de comptatge de Procom retail - FootAnalytics

Immillorable relació 
cost / informació / 

utilitat.

Mesura immediata 
de l’aforament 
(intervals 10 min).

Possibilitat  de 
mostrar en directe 
situació aforament  

(Api directe a web/app de 
l’Ajuntament).

Dades quantitatives i 
qualitatives sobre 

l’afluència.

Anàlisi profund de 
l’evolució de les 

dades amb informes 
trimestrals.

Senzillesa de 
muntatge i 
instal·lació.

Model algorítmic 
intel·ligent estudiat i 

contrastat per 
assimilar la mesura 
bruta a la realitat.

Comptatge continuat 
24h/365d.
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Amb el sistema aportem dues tipologies de dades

− Estimació  directe del nombre de persones que hi ha en els espais públics (mercats, platges i 
entorns, carrers, equipaments...) per al control d’aforaments de manera automatitzada. 

− Trams d’actualització de 10 minuts.

− Possibilitat de visualització ‘en directe’ de les dades en aplicatius de l’Ajuntament, tant per 
la facilitat de control com per la previsió d’accés als espais públics dels ciutadans. 
Representació de les dades en icones tipus semàfors.

IMMEDIATES Control d’aforaments Seguretat

→ 24 hores Anàlisi d’afluències KPIs d’informació estratègica

− A la informació recollida bruta, se l’hi  aplica un postprocés que depura resultats i se 
n’extreu informació segmentada i sectorialitzada... Separació de treballadors – veïns vs. 
visitants; càlculs de recurrència i temps d’estada; relació entre zones; etc...

− Eliminació de repeticions: visites úniques.

− Informació complerta a les 24h.

− Visualització en un Dashboard de representació de dades.

− Realització d’anàlisis resums de l’evolució de la informació i les tendències i 
comportament de l’afluència al llarg del temps.
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Sistema de wifi traking amb un desenvolupament tecnològic de
tractament de la informació big data adequada als espais
comercials, als entorns urbans i/o equipaments públics
(biblioteques, museus...)
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Metodologia del comptatge d’afluència de visites

El sistema mesura persones que circulen amb wifi
actiu, sense identificar-les però sí, 

individualitzant-les. (complint la normativa de 
protecció de dades)

Equips autònoms, que porten integrat un mòdul 
3G amb un servei global multioperador per a 
garantir la millor cobertura.

No requereix connexió d’internet des de l’espai on es 
munta.

• Petit sensor amb mínim impacte visual

• Senzilla i ràpida instal·lació

• No incideix en l’operativa normal de l’entorn

• Segura instal·lació i prevenció de l’accés no 
autoritzat així com els possibles actes vandàlics.

*Per a la instal·lació es requereix un punt de llum i la 
col·laboració dels serveis de manteniment de 
l’espai/equipament.

És un sistema de mesura basat en la detecció de dispositius mòbils (telèfons
amb el wifi actiu) mitjançant la implantació de sensors de captura (footscan)
en l’entorn que es vol mesurar.

La instal·lació d’aquests sensors és senzilla i no té impacte ni
estètic ni operatiu (fanals, accessos, balcons, etc).
- El dispositiu queda perpetu funcionant tot el temps, 24 hores, 365 dies

any, i valora el què passa contínuament.
- Hi ha una plataforma potent de consulta de dades (Dashboard).
- Les dades en real time es poden enviar a la web/App dels organismes

públics.

*La ubicació dels sensors és important per al bon resultat final de la medició. Si 
l’espai es diàfan no són necessaris massa dispositius (de 2 a 6 en funció de la 
grandària). Si hi ha entrebancs arquitectònics, desnivells i/o es volen establir 
diferents zones dins l’espai, s’ha d’incrementar el nombre de sensors.
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Afluència i aforament en espais tancats: Mercats – retail – equipaments

El nostre core business i la nostra energia d’impuls ha estat la 
metodologia Wi-Fi Tracking però cada vegada més donem solucions 
als nostres clients integrant diferents sistemes de comptatge de tràfic 
de persones en funció de les seves necessitats i objectius.

Sensor visió 
estèreo.

Comptatge d’aforament als espais 
comercials tancats

Comptador de trànsit entrant, que permet 
comptar en les portes les entrades i 
sortides.

- Es compten persones captant pràcticament 
el 100% de les entrades i sortides a l’espai.

- Útil per a mesurar aforaments en cada 
moment però no aporta informació 
comercial de les visites: compta qualsevol 
pas de porta sense discriminar repeticions.

- Capacitat de filtrar entrades per alçada 
(filtrar criatures).

Receptor Wi-Fi, 
que permet la 
monitorització 
dels dispositius 
mòbils.

Comptatge d’afluència de visita als espais 
comercials

Comptador visites i les seves característiques en 
l’interior dels espais tancats i en el seu espai exterior 
immediat (carrer).

- Compta les afluències als espais per a una mostra 
molt amplia de visites (més del 50%).

- Gran eficiència cost / amplitud i exactitud 
d’informació.

- Permet discriminar, de manera anònima, repeticions 
i treballadors i aportar informació sobre la visita.

- Hem desenvolupat la tecnologia per a mesurar 
unitàriament tot l’espai, i no només els punts de 
mesura i per tant oferir la dada de visites global 
l’espai conjunt en cada moment.

- Permet, amb el mateix equip, mesurar l’interior i 
l’exterior de l’espai (carrer).

Les dues 
tecnologies es 
complementen



COMPTATGE D’AFLUÈNCIA I CONTROL D’AFORAMENTS

La informació i KPI’s que es poden generar són:

❑ Afluència de visites a l’espai comercial (Mercat o retail) adaptables a equipaments 
públics (biblioteques, museus, estacions de transport...). 

- Número i Evolució de les visites al llarg del temps: hores del dia, dies de la setmana, mesos de l’any.

- Tipologia de visita en funció del temps d’estada (visites de valor)

- Mitja del temps d’estada en l’espai comercial.

- Percentatge de repeticions (freqüència de compra).

- Visitants únics i recurrència

- Zones visitades i temps dedicats en cada zona (en el cas que es determinin zones)

- Relació de complementarietat entre diferents formats del mercat (en el cas que n’hi hagi) supermercat 
i mercat del fresc:  Visitants del mercat, visitants del supermercat i visitants dels dos establiments, 
mercat i supermercat.

- Taxa de captura del tràfic d’afluència del carrer al mercat, en cadascun dels seus frontals.

- Interacció entre diferents espais comercials (per exemple, diferents mercats de la ciutat) o amb altres 
zones monotiritzades (altres mercats, espai comercial a cel obert, galeries comercials...)

❑ ((en el cas d’integrar també el Comptatge de portes)). 

- Entrades i sortides per cadascuna de les portes. Portes d’entrada i sortida més utilitzades.

- Aforament total al mercat, a temps real, calculant l’entrada-sortida per al conjunt de totes les portes 
del Mercat.
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Resultat de la 
monitorització Wifi
de l’interior i 
exterior del Mercat.

Resultat del compta-
persones ubicat a 
cada porta dels 
mercats. 7

Informació que s’obté en els espais tancats
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Afluència i aforament en espais oberts: carrers comercials – platges ...

Una de les claus del nostre producte és haver aconseguit integrar 
diferents unitats de mesura (punts) que es requereixen per a comptar 
l’espai ampli, en un sol conjunt (zones o carrers comercials) i/o 
entorns urbans i públics.

Receptor Wi-Fi, 
que permet la 
monitorització 
dels dispositius 
mòbils.

Comptatge d’afluència de visita i control d’aforament als espais 
comercials 

S’instal·len els aparells sensors en caixes protegides (són poc visibles) en la 
façana o en fanals en les ubicacions escollides com a idònies i al costat d’un 
punt de llum (aprofitant l’enllumenat públic o altre, amb corrent 24 hores). 

Aquesta instal·lació s’ha de realitzar amb els recursos i personal de la brigada 
de l’Ajuntament i/o empresa autoritzada per tal d'instal·lar físicament els 
sensors, amb el suport i acompanyament dels nostres tècnics.

És una instal·lació molt senzilla, només requereix fixació a la paret, fanal, etc. i 
endoll a la corrent elèctrica.

Representació del nombre de sensors que es 
requereixen per a mesurar un espai obert.

En els espais en què ja s’està oferint servei de wifi públic 
per al ciutadans és probable que el sistema sigui 
compatible amb el comptatge, i per tant, en aquests casos 
NO caldria fer una instal·lació afegida... s’aprofita el mateix 
hardware ja existent, aplicant-hi una nova funcionalitat.
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Exemple aplicació directe en temps de COVID19 – CONTROL 
AFORAMENT PLATGES I INFORMACIÓ ALS CIUTADANS

Els municipis es troben amb una problemàtica especial aquest estiu de desconfinament: 
el perill d’aglomeració de gent a les platges i el control dels aforaments.

Oferim una solució fàcil, ràpida i eficient per ajudar als Ajuntaments a 
realitzar aquest control i a informar als ciutadans de la situació de cada platja 
a temps real.

✓ Estudiar la compatibilitat dels Wifi Access Points
instal·lats en l’entorn de la platja amb el nostre sistema 
(el comptatge d’aforament és compatible amb la 
majoria de repetidors).

✓ Afegir la funcionalitat de comptatge.

✓ Calibració i segellat. Comparació amb una medició real 
un dia.

Si a la platja ja s’ofereix servei de Wifi
actualment

Si a la platja no s’ofereix servei de Wifi

✓ Instal·lar sensors Footscan en l’entorn a mesurar en 
punts de llum amb corrent 24h (Son aparells petits i 
fàcils d'instal·lar). *Es requereix el suport de la 
Brigada o empresa autoritzada per l’Ajuntament.

✓ Calibració i segellat. Comparació amb una medició
real un dia.

Medició a temps real una vegada instal·lat el sistema (franges de 10 min.).

Recepció directa de les mesures als aplicatius de l’Ajuntament (web / App) per tal 
d’informar als ciutadans de la situació d’aforament a la platja en cada moment.
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La informació i KPI’s que es poden generar són pràcticament les mateixes que en els espais 
oberts

❑ Afluència de visites al conjunt de l’espai obert (carrers comercials, platges, etc...)

- Número i Evolució de les visites al llarg del temps: hores del dia, dies de la setmana, mesos de l’any.

- Tipologia de visita en funció del temps d’estada (visites de valor)

- Mitja del temps d’estada en l’espai.

- Tipologia del tràfic: Veïns (connexió amb la zona) i Visitants (força d’atracció de la zona). Tota la 
informació s’obté segmentada per aquestes dues tipologies.

- Visitants únics i recurrència: Número de persones diferents vistes en un període determinat, 
independentment del número de visites que facin.

- Zones visitades i temps dedicats en cada zona (en el cas que es determinin zones dins l’espai obert) o 
afluència de visites per punts de medició.

❑ Aforament a real time (intervals de 10 minuts)

- Estimació del nombre de persones que en cada tram horari hi ha a temps real en l’espai.

- Representació d’aquestes dades directament en mitjans d’informació de l’Ajuntament.

1010

Informació que s’obté en els espais oberts
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Explotació de les dades: Com oferim i es pot consultar la informació

El sistema d’explotació de dades consisteix en 3 models d’accés i representació de la informació

El Dashboard

On es presentaran diàriament i en detall temporal
(mes, dia, hora...) el tràfic mesurat i el conjunt de
KPIs

Es respresenten les característiques de l’afluència
de visites en l’espai mesurat (mercats, botigues,
zones/eixos comercials, platges...) .

((En el cas de comptatge de portes)) Els resultats
d’aquest s’integren en el Dashboard i són
consultables en real time per a conèixer en cada
moment l’aforament.

Els informes trimestrals

A més de la visualització de dades en el Dashboard
es realitzen informes trimestrals* que permeten 
analitzar les dades més enllà dels KPIs mostrats.

Aquests informes són estudis exhaustius però
breus i clars de les dades, que permeten observar
a llarg termini el comportament de l’espai
mesurat a nivell de visites.

API’S

Totes les dades i KPIs podran ser extretes
mitjançant un conjunt d’APIs del catàleg de
Foot Analytics.

Aquestes APIs faciliten sistematitzar la
recuperació dels KPIs i carrega d'aquests en
sistemes corporatius com webs o APPs.
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Totes les dades que recullen els sensors, estan representades gràficament en una eina web, Dashboard, que s’actualitza
de forma diària. (El client disposa d’una clau d’accés al Dashboard pel seu seguiment i anàlisi).

Es poden seguir les evolucions de manera diària, mesurar l’impacte d’accions dinamitzadores, dies/hores de més
afluència, recurrència,... així com veure la tendència dels diferents indicadors.

Explotació de les dades: Plataforma de mostra de dades, Dashboard.

Accés directe, 
ràpid, còmode i 
customitzable de 
la informació.
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La complexitat del dia a dia, i l’alt volum de dades continuïtat, provoca que en ocasions no
puguem fer un seguiment precís del què està passant al Mercat i per tant no li traiem tota
la potencialitat al sistema.
Per tenir aquesta visió concreta del funcionament de l’equipament, realitzem informes
executius, explicatius i operatius, del comportament de les dades d’afluència en el Mercat,
que puguin servir de manera ràpida i directa per a tenir la foto i la pel·lícula del que està
passant.

Què s’analitzarà?
- Dades bàsiques de volums d’afluència i caracterització d’aquesta afluència (recurrència, 

temps mig d’estada, visitants,...).
- Anàlisi dels comportaments a mig termini.
- Explicació dels resultats i anàlisi de les causes possibles.
- Anàlisi de les correspondències entre accions de dinamització, dates destacades i 

afluència.
- Creació d’indicadors de comparació.

És un informe clar, 
concís, entenedor i 
explicatiu.
D’utilitat per a  
l’associació de 
comerciants del mercat, 
per als comerciants 
individuals i per la gestió 
i direcció del mercat.

* S’acostuma a realitzar un informe trimestral, amb un anàlisi més profund i complert de tot 
l’any en l’informe final del 4 Trimestre
Tot i això, la periodicitat dels informes pot adequar-e a les necessitats de cada client.

Explotació de les dades: Els informes trimestrals*, anàlisi de la informació.
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Per a tenir un servei complert de coneixement i relació amb el client 

1. Comptar (Foot collect)

2. Connectar (Foot Connect) 

3. Interactuar (Foot Activate)

El futur aquí... Tanquem el cercle de coneixement 
i relació amb el client. 

Però encara anem més lluny en la implementació tecnològica.

En els nostres desenvolupaments podríem aprofitar la potencialitat digital del mòbil per a conèixer el
comportament del visitant en el nostre punt de venda però també per a activar-lo.

El nostre sistema de compta-persones Wi-Fi tracking pot ser escalable:

Comptar visites i analitzar-ne el comportament és el primer step... Si en el futur es volguessin
desenvolupar altres solucions, amb la metodologia que s’ofereix en la present proposta, es podrien
aplicar:

– per unir la visita a la tarja de fidelització (lligant visita / compra)

– per a crear campanyes de social-marketing dirigides i customitzades al client

– per a fer el seguiment de l’on-line (consulta mòbil) a l’off-line (visita física a la botiga) i altra vegada
a l’on-line (compra mòbil), fomentant així el coneixent i la potenciació de l’omnicanalitat.

Inverteixi ja en el futur i en les noves 
tendències del retail modern... Que la 

tecnologia de comptar li sigui compatible i li 
pugui servir en el futur per anar pujant 

esgraons en la seva estratègia de 
coneixement i contacte amb el client.
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Quins serveis li oferim: Els 3 nivells per conèixer i arribar als clients.
1 → Comptem (Foot Collect) – 2 → Connectem (Foot Connect) – 3 → Interactuem (Foot Activate)

Des de la recollida anònima de dades fins als missatges personalitzats. 
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Comptem (Servei basic)

Recollim dades anònimes sobre 
l’afluència de visites als nostres 

establiments. 

Obtenim KPI’s i indicadors per 
botiga i relacions dins l’ensenya.

Podem establir zones dins la 
botiga

Connectem

Connectem les dades anònimes 
amb la compra identificada a 
partir del vostre sistema de 

fidelització. Us permetrà definir 
els segments objectiu segons el 

comportament i la relació amb la 
marca.

Interactuem

Convertim el wifi amb un nou 
canal de comunicació amb els 

clients dins la botiga.

Generem contingut i 
dinamitzem la relació amb els 
clients que han visitat el punt 

de venda.
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Baixa

Mitja

Alta

Eficiència 

(Relació cost / 

resultat)

%
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Aire lliure

4

50%

Dades 

activables 

(pro-activitat)

Dades 

qualitatives

Compta-persones

Infrarojos, Rajos 

Làser, Sistemes 

tèrmics i vídeo 

comptadors

Seguiment 

ubicacions

WiFiRecineixament 

d’imatge

Video Analytics
Seguiment de persones 

Bluetooth Beacons, GPS Apps

(SDK)

1

100%

2

10%

3

5

%

Mobile Telco Carrier

GSM

33%
Google

20%

50%

Foot

Collect

Foot 

Activate

F
o

o
t 

C
o

n
n

e
c

t

Procom Retail 
(Sistema Foot

Analytics)

Des de la recollida 

anònima de dades fins 

als missatges 

personalitzats. 

Comparació...el nostre sistema vs. altres sistemes de mesura i 
comptatge d’afluències

Font: Foot Analytics, 2018

LLEGENDA

En comparació a altres sistemes 
del mercat, la metodologia que 
ofereix Procom Retail amb Foot
Analytics, és la més eficaç en 
quant a la relació entre mètriques 
quantitatives, dades qualitatives i 
connectivitat amb el client.
- Bona eficiència de cost.
- Dels sistemes amb millor 

cobertura de mostra
- Dades qualitatives
- Possibilitat de connectivitatAlgoritmes molt estudiats i 

contrastats per acostar 

l’amplia mostra a la realitat 

total
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Montse Farré 
M. 659 468 073
montse.farre@grup-procom.com

Gemma Ponsa
M. 671082243

gemma.ponsa@grup-procom.com

Rambla Catalunya, 72 2n-3a 
08007 Barcelona

Si vols més informació truca’ns o envia’ns un mail


