
Pingin įrankiai COVID-19 ir pandemijų 
valdymui verslo centruose ir 

bendradarbystės erdvėse 

Situacija 

Darbuotojai ir svečiai nori jaustis saugūs. Atsirado poreikis ir pareiga užtikrinti darbuotojų ir 
svečių saugumą, tuo pačiu ir nepertraukiamą verslo centrų ir biurų darbą. Esant Covid-19 
situacijai verslas ir pastatų administratoriai ieško sprendimų padėsiančių sumažinti viruso 
keliamas rizikas, suteikti darbuotojams saugią aplinką pastatuose, bei darbo vietose. 

Siekiant užtikrinti tolesnį efektyvų ir tuo pačiu saugų ir nepertraukiamą verslo centrų darbą 
reikalingos priemonės leisiančios žinoti ir valdyti nuomininkų, svečių ir personalo judėjimą 
pastatuose. 



Sprendimas su Pingin 
Pingin specialiai pastato administratoriams ir darbdaviams sukurtas pastatų valdymo įrankis 
leidžia rezervuoti atvykimo ir buvimo pastate laikus, stebėti nuomininkų,  svečių ir personalo 
patekimą į pastatą ir jo erdves, tikrinti atvykstančių ir išvykstančių temperatūrą, matyti žmonių 
judėjimą realiu laiku, informuoti kontaktavusius asmenis su galimai viruso nešiotojais apie 
galimas rizikas. 

Sistema suteikia patogius įrankius pastato (verslo centrų, biurų, bendradarbystės centrų (angl. 
coworking) ir t.t.) administravimui siekiant užtikrinti tvarų ir efektyvų darbą esant ne tik 
COVID-19, bet ir kitų užkrečiamų ligų sklidimo atveju. 

Susirgusių žmonių identifikavimas bei saugumo užtikrinima biurų pastatuose, gamyklose, 
sandėliuose ir logistikos centruose, bendradarbystės centruose, konferencijose ir kitose 
erdvėse. 

Bekontaktis automatinis pastato darbuotojų ir lankytojų tikrinimas, suteikiant 
nuomininkams ir jų darbuotojais savitarnos prieigą rezervuotis apsilankymo pastate laikus pagal 
pastato administratoriaus priskirtą nuomininkui tenkančią kvotą. Pingin sistema įgalina sudaryti 
ir administruoti patalpų nuomininkų registrą su galimybe esant situacijai priskirti limituotą 
darbuotojų patekimo į patalpas skaičių.  

Žmogaus temperatūros matavimas prieš patenkant į pastato patalpas bekontakčiu būdu. 
Dviguba asmens validacija automatiškai tikrina ar asmuo turi rezervaciją patekti į pastatą ir ar 
asmens kūno temperatūra atitinka LR sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas esant 
viruso plitimo pandemijai ir kontrolei. 

Žmonių srautų judėjimo valdymas, informacija realiu laiku bei galimybė reikalui esant atkurti 
srautų judėjimo istoriją bei identifikuoti kontaktinius asmenis siekiant nedelsiant informuoti apie 
galimas rizikas ir pavojus.  

Saugus asmenų duomenų valdymas leidžiantis saugiai administruoti nuomininkų darbuotojų, 
svečių ir personalo judėjimo ir rezervacijų duomenis, atitinkami BDAR reikalavimus. 

Darbo vietų išdėstymo planavimas ir rezervavimas leidžiantis biuruose ir kt. erdvėse saugiai 
numatyti ir išskirstyti darbuotojus siekiant efektyvaus darbo atitinkant rekomenduojamas 
sveikatos apsaugos normas. 

Pastato svečių judėjimo bekontaktis valdymas atliekant kūno temperatūros matavimą bei 
užtikrinant sklandų praėjimą į patalpas su iš anksto priskirta rezervacija, kuri automatiškai 
išsiunčiama svečiui. 

Greitas reagavimas esant įtarimams dėl galimos susirgimo rizikos. Pingin platforma suteikia 
galimybę atsekti kontaktavusius asmenis su galimai užsikrėtusiais asmenimis bei išsiųsti jiems 
automatinius pranešimus.  



Lengvai įdiegiama Pingin platforma leis sklandžiai tęsti žmonių judėjimo procesus bei sklandžiai 
atlikti kasdienes užduotis. Sistema gali būti integruota į pastato praėjimo sistemą arba 
naudojama autonomiškai. 

Pingin sprendimas apjungia technologijas ir programinę įrangą ir yra sukurtas patogiai valdyti 
pastate judančių žmonių ir jų kiekio srautus, numatyti galimas susirgimų rizikas ir savalaikiai 
imtis veiksmų ir informuoti šalis, kurios gali turėti įtaką. 

Kaip tai veikia? 

Pingin platforma suteikia galimybę pastatui, nuomininkui, darbuotojui ir svečiui sklandžiai ir 
koordinuotai judėti ir dirbti pastato viduje.  

Pastato administratorius (verslo centras, bendradarbystės centras ir 
kt.) 

Organizacinės pastato naudos: 
● Organizuotas žmonių patekimas į pastatą. 
● Pingin rekomendacijos pagal kiekviena priskirtą plotą, kiek žmonių turėtų būti vienu 

metu. 
● Kompanijos darbuotojai pagal suteiktus „laiko langus“ rezervuojasi patekimą į pastatą į 

pasirinktą įėjimą. 
● Komunikacijos ir žinučių modulis, leidžia vienoje vietoje turėti visą reikiamą informaciją 

skirtą klientui, apie instrukcijas, naudojimo taisykles, naujienas ir t.t. 
● Pastato administratorius suteikia galimybę savo nuomininkams kviesti centralizuotai 

svečius.Paskirsto visų nuomininkų svečių srautą saugiais laiko intervalais.Suteikiama 
galimybė pilnai administruoti asmenų judėjimą numatant suteikiamas erdves ir kvotas, 
bei suteikiama galimybė patiems nuomininkams ir darbuotojams patiems savitarnoje 
atlikti rezervacijas: nuo parkingo įleidimo, susitikimų kambarių rezervacijos iki pačio 
svečio įėjimo koordinavimo ir darbuotojo informavimo pas kurį atvyko svečias. 

Žingsniai atliekami pradiniame sistemos nustatyme: 
● Sudaromas  nuomininkų ir patalpų registras. 
● Nuomininkams gali būti priskiriamos kvotos pagal patalpų registrą (pvz. pagal 

nuomojamą plotą). 
● Priskiriamos praėjimo kortelės. 
● Pasirenkamas darbuotojų identifikavimas:, kortele ar aplikacija. 
● Nustatomi bei priskiriami nuomininkams patekimo į pastatą “laiko langai”, kurie galimi 

rezervacijai.i. 
● Numatomas ir stebimas visų pastate esančių asmenų registras, bei pastato užimtumas 

normaliomis ir ekstremaliomis sąlygomis. 



● Integruojamas temperatūros praėjimas ir darbuotojų identifikavimas kortele ar aplikacija 
patekimui į patalpas.  

Nuomininkas 

Kaip tai veikia iš nuomininko perspektyvos: 
● Suveda savo darbuotojus į sistemą.  
● Gali matyti priskirtus plotus su darbuotojų skaičiaus priskirtame plote rekomendacijomis.  
● Matomi suteikti pradėjimo ir patalpų naudojimo “laiko langai”.  
● Matomas suteiktas svečių talpumas.  
● Turi galimybę pranešti sistemoje apie susirgusį darbuotoją. Sistema leidžia identifikuoti 

kitus kontaktavusius asmenis su sergančiu darbuotoju.  
● Turi galimybę įvesti darbo vietas ir leisti rezervuoti darbo vietas savo darbuotojams 

individualiai.  

Darbuotojas 

Kaip tai veikia iš darbuotojo perspektyvos: 
● Darbuotojas pagal suteiktus „laiko langus“ rezervuoja savo patekimo į pastatą laik 
● Atvykęs į pastatą rezervuotu laiku, darbuotojas skanuoja praėjimo kortelę arba pažymi 

Pingin mobilioje aplikacijoje atvykimą (Check-In) bei matuojasi temperatūrą. Jei 
rezervacija atitinka numatytąją bei neviršijama leistina kūno temperatūra numatytų 
normatyvų asmuo įleidžiamas į pastatą. Matoma rezervacijų skaičiaus statistika pagal 
valandas ir realių atvykimų skaičių. skaičių 

Svečias 

Kaip tai veikia iš svečio perspektyvos: 
● Pastato administratorius nustato svečių tankį per valandą. 
● Darbuotojas derindamas svečio apsilankymą pastate rezervuoja pagal pastato 

galimybes atvykimo laiką. Svečiui automatiškai  išsiunčiama pilna rezervacijos ir 
patekimo į patalpas instrukcija el. paštu ar SMS žinute. 

● Atvykęs svečias registruoja atvykimą telefone bei atlieka (jeigu numatytas) kūno 
temperatūros matavimą prieš patenkant į patalpas. Darbuotojas gauna pranešimą apie 
atvykusį svečią.  



Kodėl Pingin? 

Pingin platforma suteikia įrankius koordinuotai valdyti pastato, nuomininkų, darbuotojų ir svečių 
judėjimą ir darbą pastatuose apjungiant į vieną centralizuotą valdymo sistemą kūno 
temperatūros matavimą, patekimą į pastatą pagal nustatytą tvarką ir kvotas bei suteikia 
galimybę realiu laiku matyti srautų judėjimą bei reikalui esant greitai informuoti susijusius 
asmenis apie galimas rizikas. Tai vienas sprendimas, apimantis technologijas ir įrenginius 
reikalingus efektyviai ir nepertraukiamai administruoti pastate vykstančius procesus.. i. 

Pingin platforma suteikia plačias galimybes analizuoti patalpų ir erdvių naudojimo duomenis 
siekiant efektyviau organizuoti nuomos veiklą bei užtikrinti sklandų nuomininkų ir asmenų 
naudojimąsi pastato teikiamais privalumais.   Sprendimo funkcionalumas leidžia ne tik tikrinti, 
tačiau ir rezervuoti norimus vizitų laikus bei trukmes, matyti patekimo taškus atsekti 
chronologines judėjimo sekas atsiradus poreikiui.


