
 

 
 

 

SOCIAL DISTANCING ALARMS  
COVID-19 OPLOSSING 
 
 

PHI DATA NV 

01/07/2020 



 

2 Social Distancing Alarms – beschrijving wearables 
 

INHOUDSOPGAVE 

Inhoudsopgave 2 

1 Inleiding 3 

2 beschrijving bedrijf 3 

3 Logo bedrijf 3 

4 Beschrijving oplossing Covid-19 3 

5 Technische Specificaties 5 

6 T&C’s 6 

7 Prijszetting 6 

8 Commerciële beschikbaarheid 6 

9 Contact informatie 6 

10 Echtheid van gegevens 7 

10 FOTO’s 7 

 

 

 



 

Social Distancing Alarms – beschrijving wearables 3 
 

1 INLEIDING 

Deze samenvatting bevat de nodige informatie om kennis te maken met de aangeboden oplossing om 
de Social Distancing maatregel tegen de verspreiding van het Covid-19 virus te bewaken. 

PHI DATA lanceert SmartProximity, een gebruiksklare oplossing, made in Belgium, om safety distancing 
op de werkvloer te ondersteunen en op te volgen. Hiermee kunnen bedrijven in de industrie, logistiek, 
bouw, e.d.m. een werkomgeving creëren waarin de veiligheidsmaatregelen van alle medewerkers actief 
ondersteund en gemonitord kunnen worden.   
 

2 BESCHRIJVING BEDRIJF 

PHI DATA is een Belgisch ICT-bedrijf met hoofdzetel in Wemmel. Als onafhankelijke integrator van 
Smart Edge-oplossingen kunnen we voor uw bedrijf steeds de beste oplossingen in de markt bieden. 
Hierbij maken we gebruik van een brede waaier aan technologieën op het vlak van automatische 
identificatie, lokalisatie en IoT (Internet of Things). 

Om onze meer dan 2.000 vaste klanten te ondersteunen, kunnen we rekenen op een team van 
ongeveer 45 gedreven en multidisciplinaire medewerkers. Daarnaast doen we een beroep op een 
uitgebreid netwerk van partners om u steeds de beste totaaloplossing te garanderen. 

 

3 LOGO BEDRIJF 

 

 

4 BESCHRIJVING OPLOSSING COVID-19 

De oplossing bestaat uit ‘wearables’ (type badge, riem-tag of uurwerk), die onderling signalen ontvangen 
en versturen via UWB (Ultra Wide Band) voor een nauwkeurigheid tot op enkele centimeters. Wanneer 
medewerkers te dicht bij elkaar komen, wordt dit gedetecteerd en krijgt de drager een alarm te horen 
en/of een vibratie. Tegelijk verstuurt het wearable toestel een boodschap over een lokaal netwerk (type 
Private LoRa) naar de gateway. Dat netwerkpunt stuurt alle data vervolgens via een 4G- of 
wifiverbinding naar de Cloud, wat de bedrijven toelaat om eventuele alarmen en bijgaande data te 
analyseren en te beheren – al dan niet onder geanonimiseerde vorm (GDPR). Dit is een tweede 
belangrijke pijler van de SmartProximity-oplossing. 
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REAL-TIME RAPPORTERING VOOR SNELLE BESLISSINGEN 

Van elk incident zijn alle relevante gegevens onmiddellijk beschikbaar. “Zo kan je het gedrag bijsturen 
van medewerkers die te vaak de veiligheidsafstand niet respecteren, of snel actie ondernemen bij 
eventuele besmettingen”. Uit de data en bijhorende rapportage is het eenvoudig af te leiden bij welke 
personen het alarm is afgegaan, hoelang er intrusie was en eventueel op welke plaats. In de huidige 
context, laat dat bedrijven toe om snel en eenvoudig op te sporen welke contact-collega’s van een 
geïdentificeerd besmette medewerker moeten getest worden. Bijkomend krijgt het bedrijf ook inzicht 
inzake bijvoorbeeld het gebruik van de handwasbakken. 

 

PREVENTIEF ÉN REACTIEF 

“SmartProximity combineert het preventieve (door direct en persoonlijk een waarschuwing te sturen 
wanneer medewerkers te dicht bij elkaar komen) met het reactieve (via upstream alerts en diagnoses 
achteraf) luik van safety distancing. Zo levert deze oplossing een waardevolle bijdrage aan de veiligheid 
van de medewerkers in deze tijden van verhoogd besmettingsgevaar. Een gewaardeerd wapen in de 
strijd tegen Covid19, en bovendien made in Belgium”. 

 

PLUG-AND-PLAY, ZONDER INTEGRATIEZORGEN 

De oplossing wordt kant-en-klaar geleverd en is eenvoudig in gebruik: de gateway gaat in de stekker 
en de tags voor de wearables worden gebruiksklaar geleverd. De klant kiest zelf welk type wearable en 
technologie het beste past in zijn bedrijfsomgeving. De toestellen zijn geschikt voor binnen- en 
buitengebruik. De oplossing kan volledig onafhankelijk van de IT-omgeving worden geïmplementeerd 
(4G), zodat geen tijd verloren gaat aan integratie met de ICT-infrastructuur of zorgen tav. Cybersecurity. 

 

UNIEK IN DE MARKT MET BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN 

De SmartProximity tag is op afstand volledig upgradebaar en kan, na COVID remote worden ge-
herprogrammeerd om nieuwe functies te vervullen. 

Enkele hiervan worden hieronder opgesomd. 

o full High-level UWB Asset Tracker 
o Full native RTLS-device 
o Forklift-proximity Warning device (2 ping/sec.!!!)  
o Alert button for LONE-workers on large sites 
o Man-Down Alert 
o Mustering in case of fire 
o Choke Point counter ( Beacon at a door, ... ) 
o Dynamic Access tag. 

 

In het geval van een 2e of nieuwe pandemie, kan de tag Remote haar originele opdracht weer vervullen. 
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5 TECHNISCHE SPECIFICATIES 

EUROPE / CE - version 

 Proprietary LoRa  
 CE-certified 
 working through a proprietary gateway 
 Up to 5 days of operation 
 BUZZER / VIBRATION / Multi-color LED 
 Up to 10.000 stored alerts for later data Sync. 
 LoRa EU-frequency  
 Remote manageable  
 Remote configurable  
 Remote firmware update 
 Demo Kit available : 1 gateway 2-5 Tags  - Plug & Play DEMO for your customers. 
 DATA injected in SmartProximity dashboard 
 Available as from 10 July on order 
 Never a lost investement as REMOTE Upgradable for: 

o full High-level UWB Asset Tracker 
o Full native RTLS-device 
o Forklift-proximity Warning device (2 ping/sec.!!!)  
o Alert button for LONE-workers on large sites 
o Man-Down Alert 
o Mustering in case of fire 
o Choke Point counter ( Beacon at a door, ... ) 
o Dynamic Access tag. 

 

 

GLOBAL / FCC (USA) - version   

 Certified LoRa WAN module  
 FCC-certified 
 Working through ANY LoRa WAN gateway 
 Up to 5 days of operation 
 BUZZER / VIBRATION / Multi-color LED 
 Up to 10.000 stored alerts for later data Sync. 
 LoRa US-frequency  
 Remote manageable  
 Remote configurable  
 Remote firmware update over propr. Gateway, later via generic LoRa WAN gateway 
 DATA injected in SmartProximity dashboard 
 Available as from end of August on order after commitment of min. 10K units. 
 Never a lost investement as REMOTE Upgradable for: 

o full High-level UWB Asset Tracker 
o Full native RTLS-device 
o Forklift-proximity Warning device (2 ping/sec.!!!)  
o Alert button for LONE-workers on large sites 
o Man-Down Alert 
o Mustering in case of fire 
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o Choke Point counter ( Beacon at a door, ... ) 
o Dynamic Access tag. 
o Optional GPS module possible. 

 

 

 

6 T&C’S 

1 jaar garantie factuurdatum. 

Voorschot 30% 

Saldo factuurdatum 30 dagen. 

 

 

7 PRIJSZETTING 

SmartProximity tags (UWB+ LoRa) prijzen zoals aangegeven in de GRID 

1 129,00 
25 124,00 

100 119,00 
250 114,00 
500 109,00 

 

SmartProximity gateway ( LoRaPrivate + DASH-7 + 4G ) vanaf 700 euro. 

SmartProximity Cloud Dashboard & reporting – maandelijkse licenties vanaf 3 euro. 

Het volledige project leasen is tevens een mogelijkheid dat PHI DATA aanbiedt. 

 

8 COMMERCIËLE BESCHIKBAARHEID 

De SmartProximity Tags zijn thans beschikbaar voor levering met een capaciteit van 5k à 10k per week. 

De GLOBAL / FCC versie vanaf September, op bestelling. 

9 CONTACT INFORMATIE 

Bedrijf: 

 Officiële naam : PHI DATA  
 Rechtsvorm : NV 
 BTW Nr : BE 0421.715.616 
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 Website : www.phidata.be 
 Link(s) product : https://www.phidata.be/smartproximity 

 

Contactpersoon: 

 Naam + voornaam : ENGEL DAVE  
 Email   : dengel@phidata.be 
 Telefoon / GSM nr : 0475 / 600.666 

 

10 ECHTHEID VAN GEGEVENS 

 
Wij verklaren hierbij deze gegevens zo correct en volledig mogelijk aan VIL door te geven zodat deze 1 
op 1 kunnen gebruikt worden als bijlage aan het Testrapport van de Social Distancing Alarms Test. 

 

Datum:  01 / 07  / 2020  
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11 FOTO’S 
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