
OBSERVATIERUIMTES|
Het opnemen en bekijken van gebruikersinteractie en trainingsscenario's

DE UITDAGING

DE OPLOSSING
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Trainingsruimten en observatieruimtes worden gebruikt voor
het testen van producten, psychologische analyses en training.
Ze stellen studenten, onderzoekers en analisten in staat om
reacties van testpersonen in real-time te volgen inclusief de
gezichtsuitdrukkingen de lichaamstaal.

Op afstand kunnen onopvallend geïnstalleerde camera's,
efficiënt worden bediend door één persoon, zodat het team elke
beeldhoek kan vastleggen. De camera's werken onder alle
lichtomstandigheden om details vast te kunnen leggen en om
een betrouwbare en getrouwe opname te produceren.

Observatieruimtes worden vaak beheerd door vakdeskundigen in plaats van technische of mediaspecialisten. Het is dan
ook belangrijk om apparatuur aan te schaffen welke eenvoudig te installeren, onderhouden, beheren en bedienen is.

Adena Mediastation is een
3 kanaals recorder en streamer
met een touchscreen interface

Systemen voor observatieruimtes moeten observanten
de mogelijkheid bieden om alle camera's onmiddellijk te
bekijken (meestal in een aangrenzende kamer of middels
een veilige internetverbinding). Realtime aanpassing van
de cameraposities is nodig en elke camera moet een
opname
mogelijkheid hebben voor analyse na de sessie.

Ten slotte moeten de opgenomen bestanden in een
formaat zijn dat gemakkelijk kan worden bewerkt,
gearchiveerd en gedeeld.

Adena CI-T21H PTZ-camera's met
auto-tracking en auto-zoom functie

Datavideo NVS-40 neemt op,
streamt en preview van 4 camera's

Panasonic PTZ camera's kunnen
uitgerust worden met gezicht tracking

Neem op en stream simultaan meerdere
camera's met Datavideo’s DVS-200

Datavideo BC-50 is een kleine HD
camera met uitstekende beeldkwaliteit
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DE INSTALLATIE HET RESULTAAT

DE OPZET

De meeste observatieruimtes bevinden zich binnen
bestaande faciliteiten of gebouwen. Verstoring van
aanwezige kabels rond- en tussen de ruimtes kan een
gevoelig probleem zijn. Daarom werken wij met technologie
die middels speciale AV-bekabeling werkt
of geschikt is om via bestaande netwerkinfrastructuren
gebruikt te worden.

De camera’s die wij adviseren zijn ontworpen om zoveel
mogelijk op te gaan in de omgeving. Dit is bedoeld om de
beïnvloeding van personen die geobserveerd worden te
vermijden. Ondanks dit uitgangspunt zijn de camera’s in staat
om uitstekende beelden te produceren.

De sleutel tot een succesvolle installatie is de bijna
onzichtbaarheid van de camera's en de afwezigheid van
intimiderende AV apparatuur in de testruimte zelf. Daarnaast
moet de apparatuur welke gebruikt wordt voor het
opnemen, monitoren en streamen eenvoudig te bedienen
zijn.

Een succesvolle installatie stelt de deelnemers gerust en
geeft de gebruiker het vertrouwen ommeerdere camera's te
bedienen, ongeacht hun trainingsniveau.

Met behulp van deze hoogwaardige apparatuur, kunnen
analisten observeren en elke gebruikersreactie, hoe
genuanceerd ook, duidelijk volgen.
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