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How Imaging-IoT Monitoring Devices Can Keep Us Safe 

How Imaging-IoT Monitoring devices can keep us safe to keep ourselves safe amid this pandemic 

period, Konica Minolta's Imaging IoT offer automated temperature screening over the human 

traffic flow.1The temperature sensing station has been used for first-level screening to detect 

potential elevated body temperature (EBT)2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The automated process will alert the person-in-charge, who is manning the 

temperature screening, proactively in the event any suspicious case is detected, 

hence making management of temperature screening on massive human traffic much 

more efficient. The one detected with EBT can then be further measured with a 

thermometer to medically confirm the presence of fever.  Although the temperature 

sensing station cannot be the ultimate tool for fever determination2, with proper 

calibration, it is handy to identify potential EBT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info.bvn@konicaminolta.com
http://www.konicaminolta.com/vn-vi/


 
 

 
Konica Minolta Business Solutions Vietnam Co., Ltd. 

Head Office: Unit 3, 8th Fl., Bitexco Financial Tower, 02 Hai Trieu St., Dist. 1, HCMC, Vietnam | Tel: +84 (28) 3915 4242 | Fax: +84 (28) 3915 3670 
Branch Office: 05 Nguyen Ngoc Vu St., Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam | Tel: +84 (24) 3776 7023 | Fax: +84 (24) 3776 7025 

Email: info.bvn@konicaminolta.com | Website: www.konicaminolta.com/vn-vi/ | Facebook: Konica Minolta Vietnam 

 
 

Social distancing is a mandatory practice in many facilities, but it is not an easy task to ensure 

that occupants in premises have enough room to distant themselves at least 1 meter apart. One 

of the ways is to restrict the number of occupants within premises like malls, transport terminals 

and commercial buildings where space is shared. Konica Minolta's Imaging IoT can play a crucial 

role in assisting building management to ensure that the right number of occupants are on the 

premises. Our video analytic solution can automate visitor-count at entrances and exits through 

advanced video analytics algorithm.  The net number of occupants in a specific space, on certain 

floors, can be determined in almost real-time. The number counted through the solution can also 

be streamed to a central control area or alerts can be sent to the mobile device of person-in-

charge to control the visitor traffic at the entrance. Within the building premises, video analytic 

solution offered by Konica Minolta can also be used to control the density of occupants to give 

room for a safe distance of 1 meter or more. The video analytics can automatically compare the 

number of occupants within a specific area against a preset threshold 

 

 

 

 

 

 

Video analytics can be used to monitor if social distancing is being compiled in a queue too. In a 

queue line that is not moving, and anyone occupies the designated gaps that are not meant to be 

occupied, a system event can be triggered to notify the person-in-charge at the site. Konica 

Minolta's Imaging IoT solution uses Mobotix IoT cameras built with EDGE computing technologies 

and enabling a decentralized architecture system. Such architecture enables higher availability 

of video recording as it is less vulnerable to a single point of failure compared to the conventional 

centralized IP camera system. In addition to reliability, the EDGE computing system also 

  

mailto:info.bvn@konicaminolta.com
http://www.konicaminolta.com/vn-vi/


 
 

 
Konica Minolta Business Solutions Vietnam Co., Ltd. 

Head Office: Unit 3, 8th Fl., Bitexco Financial Tower, 02 Hai Trieu St., Dist. 1, HCMC, Vietnam | Tel: +84 (28) 3915 4242 | Fax: +84 (28) 3915 3670 
Branch Office: 05 Nguyen Ngoc Vu St., Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam | Tel: +84 (24) 3776 7023 | Fax: +84 (24) 3776 7025 

Email: info.bvn@konicaminolta.com | Website: www.konicaminolta.com/vn-vi/ | Facebook: Konica Minolta Vietnam 

 
 

processes video analytic at the terminal (within the camera itself) in a secured, embedded 

environment. As only analysed results are exchanged with the control centre, the system is thus 

less vulnerable to cyber-attacks.3 

The latest generation of IoT camera sensor comes with up to 4k resolution video format for its 

recordings. Such high resolution provides clarity and details of the object of interest that is needed 

in the event an investigation is to be conducted on the video recordings. In addition to advanced 

sensors, the latest generation of Konica Minolta IoT solution is also equipped with deep-learning 

capable A.I. Apps tailored to serve different purposes. The modular Apps is flexible, and the user 

can choose only those required to produce analytic results that they want. The A.I. IoT solution is 

a platform that can readily integrate with any third-party Apps, allowing the solution to harnessing 

the different strengths & features to fulfil different end-users' requirements. Konica Minolta 

solutions have received recognition from advanced nations including US, EU and China, for 

providing ready solutions to help system owner in complying to General Data Protection 

Regulation (GDPR) and Personal Data Protection Act (PDPA). 

To find out more about the Konica Minolta’s A.I. IoT solutions, visit: 
https://www.konicaminolta.vn/business/en/innovative-technologies/iot-security-monitoring-
solution/ 
 
1 https://www.mobotix.com/en/products/thermographic-cameras 

2 The ultimate EBT determination should be conducted using clinically proven methods for example temperature from 

thermometer taken from the mouth (oral), anus (rectal), armpit (axillary), or ear (tympanic). 
3 https://www.konicaminolta.sg/business/innovative-technologies/iot-security-monitoring-solution/ 
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(Phiên bản Tiếng Việt) 

Thiết Bị Camera Cảm Nhiệt Thông Minh Giữ Cho Chúng Ta An Toàn 

 Như Thế Nào? 

Các thiết bị Camera nhiệt thông minh hoạt động thế nào để đảm bảo an toàn cho mỗi cá nhân 

trong thời kì dịch bệnh? Camera nhiệt IoT từ Konica Minolta với tính năng kiểm tra nhiệt độ tự 

động thông qua việc theo dõi hoạt động của người dùng.1 Đơn vị cảm biến nhiệt sàng lọc cấp độ 

cao với khả năng phát hiện nguy cơ tăng nhiệt độ của cơ thể (EBT)2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống sẽ tự động phát cảnh báo cho người quản lý kiểm tra nhiệt độ, để họ chủ động trong 

trường hợp có vấn đề xảy ra, do đó việc quản lý sàng lọc nhiệt độ của con người trên diện rộng 

sẽ hiệu quả hơn nhiều. Chủ thể sẽ được sàng lọc trước bằng EBT, sau đó được kiểm tra lại bằng 

nhiệt kế trong trường hợp có sốt. Mặc dù trạm cảm biến nhiệt độ không phải là công cụ tối ưu 

nhất để xác định chính xác cá thể có sốt hay không 2, nhưng EBT có những tiềm năng hữu ích 

phù hợp với hiệu chuẩn được đưa ra.  
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Dãn cách xã hội đang được áp dụng tại nhiều nơi, tuy nhiên không dễ dàng thực hiện nhiệm vụ 

đảm bảo khoảng cách từ 1 mét giữa các cá nhân trong cùng khu vực. Các hình thức dãn cách 

hiện tại yêu cầu hạn chế số lượng người tụ tập tại các địa điểm như trung tâm thương mại, nhà 

ga, trạm giao thông và các cao ốc văn phòng. Trong tình hình này, camera nhiệt IoT của Konica 

Minolta đóng góp vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quản lý tòa nhà kiểm soát số lượng người 

tụ tập, đảm bảo tuân thủ theo khoảng cách được cho phép. Giải pháp phân tích video tự động 

hóa kiểm tra số lượng người tập trung tại khu vực lối vào/lối ra thông qua thuật toán phân tích 

video nâng cao. Số lượng người tập trung tại các không gian cụ thể được xác định theo thời gian 

thực, sau đó dữ liệu được truyền đến trung tâm kiểm soát hoặc được gửi đến thiết bị di động của 

người phụ trách để kiểm soát lưu lượng khách tại khu vực các lối đi. Trong khuôn viên tòa nhà, 

giải pháp phân tích video do Konica Minolta cung cấp có thể tự động so sánh số lượng khách tập 

trung trong một khu vực cụ thể với ngưỡng đặt trước, đồng thời hỗ trợ kiểm soát mật độ người 

tập trung để đảm bảo cho khoảng cách an toàn từ 1 mét trở lên. 

 

 

 

 

 

 

Phân tích video được sử dụng để giám sát nếu dãn cách xã hội diễn ra trong thời gian dài. Giải 

pháp hình ảnh IoT của Konica Minolta sử dụng Camera Mobotix IoT tích hợp công nghệ điện 

toán EDGE và cho phép một hệ thống kiến trúc phi tập trung. Cấu tạo như vậy cho phép khả 

năng quay video chất lượng hơn vì hạn điểm điểm mù so với hệ thống camera IP tập trung thông 

thường. Ngoài độ tin cậy, hệ thống máy tính EDGE cũng xử lý phân tích video tại thiết bị đầu cuối 

(trong chính máy ảnh) với tính bảo mật cao. Vì chỉ phân tích những kết quả được trao đổi với 

trung tâm điều khiển, nên hệ thống ít bị tấn công hơn trước các vấn đề an ninh mạng.3 
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Camera nhiệt IoT thế hệ mới với định dạng video độ phân giải lên tới 4k, cung cấp hình ảnh rõ 

nét và chi tiết trên các bản ghi video. Ngoài các cảm biến tiên tiến, phiên bản IoT mới nhất của 

Konica Minolta cũng được trang bị công nghệ trí tuệ nhân tạo A.I. Ứng dụng rất linh hoạt, được 

thiết kế để phục vụ các mục đích khác nhau và người dùng chỉ cần chọn những công cụ cần thiết 

để tạo ra kết quả phân tích mà họ muốn. Giải pháp A.I. IoT là một nền tảng dễ dàng tích hợp với 

bất kỳ ứng dụng khác của bên thứ ba, cho phép khai thác các thế mạnh và tính năng khác nhau 

của ứng dụng để đáp ứng những yêu cầu của người dùng cuối. Giải pháp phần mềm của Konica 

Minolta được các quốc gia tiên tiến bao gồm Hoa Kỳ, EU và Trung Quốc công nhân, vì khả năng 

cung cấp các giải pháp sẵn sàng hỗ trợ chủ sở hữu hệ thống tuân thủ theo các Quy định bảo vệ 

dữ liệu chung (GDPR) và Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân (PDPA). 

Để tìm hiểu thêm về Giải pháp A.I IoT của Konica Minolta, vui lòng truy cập đường dẫn bên dưới: 
 
https://www.konicaminolta.vn/business/en/innovative-technologies/iot-security-monitoring-
solution/ 
 
 
1 https://www.mobotix.com/en/products/thermographic-cameras 

2 The ultimate EBT determination should be conducted using clinically proven methods for example temperature from 

thermometer taken from the mouth (oral), anus (rectal), armpit (axillary), or ear (tympanic). 
3https://www.konicaminolta.sg/business/innovative-technologies/iot-security-monitoring-solution/ 
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