
Gesty kontrolované obrazovky
Vylepšete jakékoli Digital Signage řešení



Nejvyspělejší 
přehrávač
Vyvinuli jsme nejvyspělejší přehrávač 

pro Digital Signage a LED boardy. 

Interaktivní software má nekonečné 

kreativní marketingové možnosti, nabízí 

umělou inteligenci, nebo rozšířenou 

realitu pro zábavný marketing.



Kontrola
gesty
Vylepšete komunikaci s vašimi 

zákazníky. Dodáváme širokou 

škálu aplikací, které mohou 

být kontrolovány pohyby 

rukou nebo těla. Není to jen 

rychlejší a obecně pohodlnější 

než dotýkat se obrazovky, ale 

samozřejmě také hygienické.



Tapgest aplikační
Market Place
Používejte náš přehrávač na jakémkoli množství 

obrazovek a zakupte si jen aplikace, které se vám 

líbí. Aplikační marketplace pokrývá široké spektrum 

interaktivních aplikací s nekonečnými marketingovými 

možnostmi: umělou inteligenci, nebo rozšířenou realitu

pro zábavný marketing.

...A mnoho dalších aplikací

• streamování videa nebo publikování příspěvků 

ze sociálních médií v online čase

• gesty kontrolované prezentace produktů

• kolo štěstí obsluhované pohybem ruky

• indoorové mapy prostředí s online navigací pro zákazníka.

Pár příkladů toho, co najdete v našem aplikačním marketplace:



Platforma pro Digital Signage
Řiďte svou digitální OOH síť rychle

a efektivně: Tapgest Digital Signage 

platforma umožňuje efektivní vzdálený 

management, plánování a editaci 

reklamního obsahu na vašich obrazovkách. 

Jedná se o cloudovou platformu, která

je přístupná nejen z desktopu nebo laptopu, 

ale také z mobilních zařízení.



Hardware
Upgradujte/vylepšete své staré Digital Signage zařízení novými schopnostmi a možnostmi jakými 

jsou kontrola gesty a rozšířená realita. Vše co potřebujete udělat je přidat PC s našim softwarem a 

kameru k vaší staré obrazovce a můžete si začít užívat nesčetné možnosti Tapgest platformy.

Hardware se liší podle aplikací, které byste rádi používali: neinteraktivní reklamní sdělení, dotykové 

aplikace, aplikace kontrolované gesty nebo aplikace s rozšírenou realitou (tzv. AR).

Přehrávač pro statické
a dynamické reklamy

Přehrávač pro
dotykové aplikace

Prehrávač pre aplikácie 
ovládané gesty

Přehrávač
pro aplikace

Raspberry Pi 4 4GB,
64GB SD card

Khadas VIM3 Pro
iCore5, 8GB RAM,

120GB HDD, 8MPx
camera @30fps

iCore7, 16GB RAM, 120GB 
HDD, 8MPx camera @30fps



HEADQUARTER
Slovakia
Staré Grunty 18
Bratislava

GLOBAL
Czech republic 
Bašty 413/2 
Brno

SOUTH EUROPE
Bosna i Herzegovina 
ul. Džemala Bijedića broj 160F, 
Sarajevo

hello@tapgest.com

www.tapgest.com


