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SHUFFLE
CAMPUS
Verbinden . Beveiligen . Begeleiden . Informeren
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SHUFFLE CAMPUS
Plaatsen creëren  
waar mensen graag zijn
Wat maakt een plek geweldig? Welke diensten willen werknemers 
en welke trekken bezoekers? Hoe kunt u uw infrastructuur 
gebruiken om waarde te creëren die verder gaat dan verlichting? 
Waarom zou het u kunnen helpen om uw sociale en zakelijke 
doelen te bereiken?

SHUFFLE Campus is het juiste hulpmiddel voor ambitieuze bedrijven, 
instellingen, openbare diensten en steden die een hoogwaardige ervaring 
willen bieden aan hun werknemers, klanten, inwoners, burgers of bezoekers.

SHUFFLE Campus een verbonden, modulaire benadering van outdoorhardware 
met plug-and-play modules die vooraf gecertificeerde hardware bevatten.

Deze voorgeconfigureerde versie van de slimme multifunctionele SHUFFLE-
kolom is ontworpen om op esthetisch en efficiënt vlak meerdere diensten te 
verlenen aan zakelijke faciliteiten, flatgebouwen, academische, medische 
of sportcomplexen, parken, winkelcentra of transportinfrastructuur zoals 
luchthavens, trein- of busstations. 
SHUFFLE Campus creëert veilige, aangename plekken, verbindt mensen 
met internet, informeert en vermaakt hen, terwijl het een elegante en discrete 
aanwezigheid behoudt die in elke omgeving past. 
 
Met SHUFFLE Campus kunnen mensen hun werk-, sport- en vrijetijdsruimte 
uitbreiden naar buitenruimtes. SHUFFLE Campus is een grote aanwinst 
voor placemaking omdat het de verbinding tussen mensen en de stedelijke 
omgeving versterkt met een minimale footprint. Mensen worden aangemoedigd 
om meer tijd buiten door te brengen, te socializen, bij te dragen aan de lokale 
economie en een echt gemeenschapsgevoel te ontwikkelen.
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SHUFFLE CAMPUS De slimme geïntegreerde 
oplossing voor 
moderne en 
aantrekkelijke 
complexen

Voor eindgebruikers

Voor beheerders

• Versterkt gevoel van veiligheid

• Gratis openbare internetverbinding

• Informatie en vermaak

• Elegante open ruimtes dankzij geïntegreerd 

ontwerp

• Aangename ruimtes met aantrekkelijke 

voorzieningen en de juiste lichtsfeer

• Robuuste, geïntegreerde en esthetische 

oplossing

• Een slimme, kosteneffectieve 

manier om gebruik te maken van 

verlichtingsinfrastructuur

• Gegevensverzameling en analyse

• Beveiliging met CCTV-algoritmen

• Mogelijkheid om mensen te informeren, 

helpen en begeleiden

Voordelen
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Een schaalbare 
oplossing
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De SHUFFLE 
Campus range 
omvat
3 varianten
om aan de 
behoeften van 
verschillende 
gebieden te voldoen.

SHUFFLE CAMPUS
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De SHUFFLE 
Campus range 
omvat
3 varianten
om aan de 
behoeften van 
verschillende 
gebieden te voldoen.

360° verlichting met 
WLAN (en gereed voor 

IoT) 

PIR sensor Stroom aansluiting Lichtring 

Luidspreker

• Straatverlichting / Sfeerverlichting 
(back light control optioneel)

• Warm of neutraal witte LEDs
• Diffuse lichtkap beschikbaar voor 

beter visueel comfort (optie)
• WLAN voor professioneel en veilig 

wifi-netwerk 
• 2 versies: mesh netwerk  

of bedraad netwerk
• Deelbare bandbreedte, bijv. om 

een speciaal deel toe te wijzen 
aan stadsexploitanten en een 
beperkte bandbreedte voor het 
grote publiek

• NEMA-aansluiting voor smart city 
IoT controller

• Bewegingsdetectie in de 
omringende perimeter

• Kan licht-op-aanvraag 
scenario’s activeren om op 
elk moment het juiste licht te 
bieden

• Schuko Type F stroom 
aansluiting 

• Lever stroom voor elke behoefte

• Bewegwijzering en visuele hulp
• Rode LEDs
• Laag energieverbruik

• 100V omroepinstallatie
• Frequentiebereik:  

100 - 18,000Hz
• Perfect geluid - 20W 

uitgangsvermogen 
• Weerbestendig / aangepast aan 

binnen- en buitentoepassingen

SHUFFLE CAMPUS

QuadView 

• Naadloze integratie in de Shuffle 
kolom

• 360° zicht
• Vandaalbestendig ontwerp om 

hardware te beschermen
• Eenvoudige installatie met 

gepatenteerd montagesysteem
• Compatibel met het Genetec 

video management systeem 
(ONVIF communicatie 
standaard)
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3 gebruiksmogelijkheden

Connectiviteit is een essentieel onderdeel van het dagelijks 
leven, vooral voor studenten. Met SHUFFLE Campus wordt 
het draadloze netwerk uitgebreid naar buitenruimtes waar 
ze samenkomen om te socializen, samen te werken en 
informatie uit te wisselen.

Dankzij een breedbandverbinding hebben ze toegang 
tot alle online cursussen en andere digitale platforms in 
ruimtes die zijn uitgerust meubilair. SHUFFLE Campus 
biedt ook op elk moment het juiste verlichtingsniveau 
dankzij licht-op-aanvraag scenario’s die worden 
geactiveerd door geïntegreerde sensoren.

Het winkelcentrum biedt gratis draadloze internettoegang 
aan het winkelend publiek en gebruikt dit vervolgens 

als een kanaal om communicatie en promotie op maat 
te maken, samen met audioberichten die worden 

uitgezonden door de luidspreker. 

Beheerders van winkelcentra krijgen een gedetailleerd 
en diepgaand inzicht in de winkel- en kooppatronen 

van bezoekers, omdat ze kunnen vaststellen waar 
klanten zich op een bepaald moment bevinden, welke 

winkels ze bezoeken en welke ze omzeilen. Dan kunnen 
ze ontwikkelings- en commerciële strategieën beter 

definiëren.

universiteitsfaciliteiten 
uitbreiden voor studenten?

een verbonden levendige ervaring 
creëren voor bezoekers?

Hoe kan
SHUFFLE Campus (Basic)

Hoe kan
SHUFFLE Campus (Core)

SHUFFLE CAMPUS
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Kies uw 
ideale
SHUFFLE

Telkens wanneer bezoekers een dierengebied in een dierentuin 
naderen, detecteert een SHUFFLE Campus beweging, activeert 
het een uitlegbericht over die soorten en moedigt het de 
bezoekers aan om de app van de dierentuin te gebruiken 
voor een interactieve reis met augmented reality en andere 
fascinerende ervaringen. 

Met behulp van de gratis internetverbinding van de dierentuin 
worden bezoekers meegenomen in een online game die bijdraagt 
aan een onvergetelijke ervaring. De gekleurde lichtringen van de 
SHUFFLE Campus begeleiden hen op een logische tour door de 
dierentuin.

Met SHUFFLE Campus krijgen dierentuinbeheerders 
warmtekaarten voor waardevolle inzichten over de meest 
bezochte attracties. Ze kunnen het rendement op de investering 
en de impact op elke beslissing die ze nemen meten. Omdat 
SHUFFLE Campus (Active) is uitgerust met een stopcontact, 
kunnen ze bijvoorbeeld hun mobiele ijssalon naar de beste plek 
verplaatsen en de vriezer in de dichtstbijzijnde SHUFFLE steken.

bijdragen aan een onvergetelijk 
bezoek aan de dierentuin?

Hoe kan
SHUFFLE Campus (Active)SHUFFLE CAMPUS
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