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S naším cloudovým softwarem můžete ovládat a 
spravovat všechny své kampaně, zařízení, lokality a 
uživatele odkudkoli on-line, na jakémkoli zařízení, 
abyste měli své vizuály vždy k dispozici. 

Nabízíme širokou škálu režimů pro vaše zařízení
(reklama, kiosek, hry nebo jejich kombinace atd.) a 
také plně škálovatelné a přizpůsobitelné aplikace.

Zobrazujte reklamu, nastavte si vlastní obsah
ovládaný dotykem nebo gesty a užívejte si plný
potenciál svých digitálních obrazovek.

Snadná a intuitivní online správa vašich digitálních obrazovek



Správa kampaní
• Vytvořte kampaň, která může obsahovat videa, obrázky, interaktivní aplikace nebo kombinaci všech. 

• Vyberte obrazovky, nahrajte obsah, nastavte dobu trvání kampaně a během několika sekund je kampaň spuštěna.

• Možnost nastavení specifických spouštěčů pro interaktivní kampaně které se mění v průbehu přehrání, jako například spouštěč “prší”, nebo 
specifický čas, nebo když kamera rozezná, že se k zařízení přiblížil “muž”.

.



Správa zařízení a lokalit
• Správa a ovládání neomezeného počtu zařízení a lokalit. 

Navrhněte si lokality podle firemního modelu (celé nákupní 
centrum, nekolik nákupních center, nebo skupiny zařízení v 
rámci nákupních center - například podle podlaží atd).

• Propojte všechna nová nebo i Vaše stávající zařízení pod 
jednu aplikační platformu a spravujte je ze stejného místa. 

• Zařízení podporují různé režimy, například reklamní, 

informační kiosk nebo herní zařízení pro akce.

• Použijte naši mobilní aplikaci pro vzdálené ovládání a 
streamování v reálném čase nebo malování do/z zařízení.



Správa uživatelů

• Podpora neomezeného počtu uživatelů.

• Poskytněte přístup s různými oprávněními svým
kolegům nebo partnerské mediální agentuře ke
správě a monetizování mediálního prostoru.



Škálovatelné aplikace
• Dodává se s různými výchozími aplikacemi (např. kolo štěstí, kiosek, kvíz, loterie a další), které si snadno plně přizpůsobíte vašim 

potřebám.
• Náš tým Vám může vytvořit aplikace na přání na základě vašich požadavků, které mohou být ovládané dotykem nebo gesty.
• Odhalte plný potenciál a vyzkoušejte si na svém zařízení například rozšířenou realitu.



Analýza, přehledy a statistiky
• Analyzujte interakce s interaktivními aplikacemi. Zobrazte demografické

údaje Vašich návštěvníků, údaje o pohlaví návštěvníků, vrcholy a 
poklesy jejich návštěv. 

• Můžete si zobrazit přehledy na vysoké nebo nízké úrovni pro obrazovky

a vizuály: název vizuálu, čas přehrání vizuálu, počet expozic na vizuál, 
dobu přehrávání vizuálu a imprese každé kampaně. 

• Během několika vteřin můžete vidět celkový stav obrazovek a zařízení, 

online připojení, poslední seznam přehrávání a čas aktualizace obsahu
a další informace. 

• Záleží jen na vás, jakou granularitu výkazů chcete vidět - zda vás

zajímají všechny obrazovky, skupiny obrazovek nebo jedna obrazovka.
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