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Vďaka nášmu cloudovému softvéru môžete ovládať a 

spravovať všetky svoje kampane, zariadenia, stránky a 
používateľov odkiaľkoľvek online, z akéhokoľvek 
zariadenia, takže vaše vizuály sú vždy k dispozícii. 

Ponúkame širokú škálu režimov pre vaše zariadenia 
(reklama, kiosk, hry alebo ich kombinácia atď.), ako aj 
plne škálovateľné a prispôsobiteľné aplikácie.

Zobrazujte reklamu, nastavte si vlastný obsah ovládaný 
dotykom alebo gestami a využívajte plný potenciál 
digitálnych obrazoviek.

Jednoduchá a intuitívna online správa vašich digitálnych obrazoviek



Správa kampaní
• Vytvorte kampaň, ktorá môže zahŕňať videá, obrázky, interaktívne aplikácie alebo kombináciu všetkých. 

• Vyberte obrazovky, nahrajte obsah, nastavte trvanie kampane a v priebehu niekoľkých sekúnd sa kampaň spustí.

• Možnosť nastaviť špecifické spúšťače pre interaktívne kampane, ktoré sa menia počas prehrávania, napríklad spúšťač "prší", konkrétny čas, 
alebo keď kamera rozpozná, že sa k zariadeniu priblížil "človek".



Správa zariadení a lokalít
• Spravujte a kontrolujte neobmedzený počet zariadení a 

lokalít. Navrhnite si lokality podľa svojho obchodného 
modelu (celé nákupné centrum, niekoľko nákupných centier 
alebo skupiny zariadení v rámci nákupných centier -
napríklad podľa poschodí atď.).

• Pripojte všetky nové alebo aj existujúce zariadenia pod 
jednu aplikačnú platformu a spravujte ich z rovnakého 
miesta. 

• Zariadenia podporujú rôzne režimy, ako sú reklamné, 
informačné kiosky alebo herné zariadenia na podujatia.

• Použite našu mobilnú aplikáciu na diaľkové ovládanie a 
streamovanie, alebo maľovanie v reálnom čase do/zo 
zariadenia.



Správa užívateľov

• Podpora pre neobmedzený počet používateľov.

• Poskytnite prístup s rôznymi oprávneniami svojim 
kolegom, alebo partnerskej mediálnej agentúre na 
správu a monetizáciu mediálneho priestoru.



Škálovateľné aplikácie
• Software sa dodáva s rôznymi predvolenými aplikáciami (napr. koleso šťastia, kiosk, kvíz, lotéria a ďalšie), ktoré si môžete ľahko 

prispôsobiť svojim potrebám.
• Náš tím dokáže vytvoriť aj aplikácie na základe vašich požiadaviek, ktoré môžu byť ovládané dotykom alebo gestami.
• Objavte celý potenciál a vyskúšajte napríklad rozšírenú realitu na svojom zariadení.



Analýza, prehľady a štatistiky
• Analyzujte interakcie s interaktívnymi aplikáciami. Zobrazte si

demografické údaje návštevníkov, pohlavie návštevníkov, vrcholy a 
poklesy návštevnosti. 

• Môžete si zobraziť prehľady na vysokej alebo nízkej úrovni pre 

obrazovky a vizuály: názov vizuálu, čas prehrávania vizuálu, počet
expozícií na vizuál, čas prehrávania vizuálu a impresiu každej kampane. 

• V priebehu niekoľkých sekúnd môžete vidieť celkový stav obrazoviek a 

zariadení, online pripojenia, posledný zoznam prehrávania, čas
poslednej aktualizácie zoznamu a obsahu a ďalšie informácie. 

• Je na vás, akú granularitu výkazov chcete vidieť - či vás zaujímajú

všetky obrazovky, skupiny obrazoviek alebo jedna obrazovka.
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