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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. 

 

2 BESCHRIJVING BEDRIJF 

Pozyx is ontstaan uit de schoot van UGent als een spin-off in 2015. Sindsdien heeft het zich toegelegd 
op nauwkeurige plaatsbepaling via ultra-breedband (UWB). De technologie maakt het mogelijk om op 
een efficiënte en betrouwbare manier mensen en voorwerpen te positioneren in real-time en dat met 
een precisie tot op 10 cm. 

Pozyx heeft ondertussen haar eigen hardware, firmware en software opgebouwd die een 
totaaloplossing biedt om bedrijfsprocessen naar een hoger niveau te tillen. Door de fysieke wereld om 
te zetten in een digitaal beeld, kan een schat aan informatie ontgonnen worden. Zo rekenen ruim 
3.000 klanten in 80 landen al op de oplossing van Pozyx om hun bedrijf sneller, efficiënter en 
rendabeler te maken. Van Airbus tot MIT, ze steunen op de technologie van Pozyx om het verschil te 
maken. 

Bij de intrede van het coronavirus en de social distancing maatregelen heeft Pozyx haar R&D 
expertise en UWB knowhow gecombineerd om een antwoord te bieden op de nieuwe uitdagingen. De 
insteek voor Pozyx was om een duurzame oplossing te ontwikkelen die gebruikers op een slimme 
manier verder helpt. En meteen ook na corona deel kan uitmaken van een breder verhaal rond 
nauwkeurige plaatsbepaling. Zo werd er in een korte tijd gewerkt om de Health & Safety Tag klaar te 
stomen voor gebruik. Met het oog op de uitdagingen van vandaag én morgen. 

 

3 LOGO BEDRIJF 

 

Zie bijlage voor meerdere formaten van het logo. 
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4 BESCHRIJVING OPLOSSING COVID-19 

Concept 

De Health & Safety Tag van Pozyx biedt een oplossing om social distancing met hoge nauwkeurigheid 
(10 cm) te bewaken maar gaat tegelijk veel verder. De oplossing heeft een basisfunctionaliteit die via 
een alarm (licht, geluid, trilling) gebruikers een melding geeft wanneer ze te dicht bij elkaar komen 
(minder dan 1,5 meter, de afstand is instelbaar). 

Wanneer de Health & Safety Tags worden gecombineerd met een Anchor van Pozyx kan er meer 
informatie worden verzameld. Waar een gebruiker zich bevond en met welke personen hij of zij in 
contact is gekomen, bijvoorbeeld. Dat geeft gebruikers en bedrijven meer informatie en meer 
veiligheid. 

De integratie van de Health & Safety Tag met de volledige infrastructuur van Pozyx biedt ten slotte 
toegang tot maximale mogelijkheden. Niet alleen om snel te reageren maar ook om te anticiperen.  
Alle analytische informatie is beschikbaar in een gebruiksvriendelijke web applicatie. Van het 
eenvoudige beheer van toestellen over het filteren van meldingen tot heatmaps die slimme desinfectie 
mogelijk maken. 

Zo is het systeem van Pozyx flexibel inzetbaar met het oog op een duurzame investering. 

Kenmerken 

Toestel 

 Nauwkeurige positionering via UWB-technologie 

 Opslag van contactgegevens (tot 14 dagen terug) 

 Automatische data-transfer bij integratie met infrastructuur 

 Alarmsignaal met licht, geluid en trilling bij minder dan 1,5 meter afstand 

 Afstand configureerbaar, zelfs ad-hoc en zone per zone (bijv. 2 m in zone A, 3 m in zone B) 

 Batterijduur van circa 1 week 

 Clip om makkelijk aan de riem te hangen 

 LEDs met status indicatie 

 

Toestel met integratie infrastructuur 

 Contactgeschiedenis per toestel (tot 14 dagen terug) 

 Risicoscore aanduiding op basis van de social distancing praktijk binnen het bedrijf 

 Slimme suggesties voor het verhinderen van besmetting 

 Eenvoudig beheer van toestellen (Anchor, Tag, Gateway) 

 Makkelijke software en firmware updates 

 API voor integraties met andere systemen 

 Optie voor cloud toegang 
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Werkwijze 

De wearables kunnen via de clip gewoon aan de broeksriem worden vastgemaakt of via een lanyard 
om de hals worden gedragen.  

Inhoud verpakking 

Nog te definiëren. 

 

5 TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Afmetingen: 105 x 65 x 19 mm 

Gewicht: 120 g 

Alarm:  75 dBA 

Batterij type: 2000 mAh oplaadbaar via USB-C 

Autonomie: 7 dagen 

Trillingsmotor  

Configureerbare afstand 

Configureerbaar alarm (geluidssignaal en/of trilling) 

RGB LED voor afstandswaarschuwing 

RGB LED voor batterijcapaciteit 

CE gecertificeerd  

Ultra-Wideband (UWB) technologie 

 

6 T&C’S 

Zie https://www.pozyx.io/terms-and-conditions 

 

7 PRIJSZETTING 

De Health & Safety Tag kost 150 euro. Volumekortingen zijn bespreekbaar vanaf grotere 
hoeveelheden. 

 

8 COMMERCIËLE BESCHIKBAARHEID 

September 2020, 10.000 stuks. Daarna afhankelijk van de supply chain. 
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9 CONTACT INFORMATIE 

Bedrijf: 

 Officiële naam : POZYX 
 Rechtsvorm : NV 
 BTW Nr : BE 0634.767.208 
 Website : https://www.pozyx.io/  
 Link(s) product : https://www.pozyx.io/industries/health-and-safety 

 

Contactpersoon: 

 Naam + voornaam : Ghys Yves 
 Email   : sales@pozyx.io 
 Telefoon / GSM nr : 0495 58 74 26 

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:   24 / 07 / 2020   
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