
Gestami kontrolované obrazovky
Vylepšite akékoľvek Digital Signage riešenie



Najvyspelejší
prehrávač
Vyvinuli sme najvyspelejší prehrávač 

pre Digital Signage a LED boardy. 

Interaktívny softvér má nekonečné 

kreatívne marketingové možnosti, 

ponúka umelú inteligenciu alebo 

rozšírenú realitu pre zábavný marketing.



Kontrola
gestami
Vylepšite komunikáciu s vašimi 

zákazníkmi. Dodávame širokú 

škálu aplikácií, ktoré môžu byť 

kontrolované pohybmi rúk

alebo tela. Nie je to len

rýchlejšie a všeobecne 

pohodlnejšie ako dotýkať sa 

obrazovky, ale samozrejme aj 

hygienické.



Tapgest aplikačný 
Market Place
Používajte náš prehrávač na akomkoľvek množstve

obrazoviek a zakúpte si len aplikácie, ktoré sa vám páčia. 

Aplikačný marketplace pokrýva široké spektrum

interaktívnych aplikácii s nekonečnými marketingovými 

možnosťami: umelú inteligenciu alebo rozšírenú realitu 

pre zábavný marketing.

...A mnoho ďalších aplikácií

• streamovanie videa alebo publikovanie príspevkov 

zo sociálnych médií v online čase

• gestami kontrolované prezentácie produktov

• koleso šťastia obsluhované pohybom ruky

• Indoorové mapy prostredia s online navigáciou pre zákazníka.

Pár príkladov toho, čo nájdete v našom aplikačnom 

marketplace:



Platforma pre
Digital Signage
Riaďte svoju digitálnu OOH sieť rýchlo

a efektívne: Tapgest Digital Signage

platforma umožňuje efektívny

vzdialený manažment, plánovanie

a editáciu reklamného obsahu na vašich

obrazovkách. Ide o cloudovú 

platformu, ktorá je prístupná nielen

z desktopu alebo laptopu,

ale aj z mobilných zariadení.



Hardware
Upgradujte/vylepšite svoje staré Digital Signage zariadenia novými schopnosťami a možnosťami 

akými sú kontrola gestami a rozšírená realita. Všetko čo potrebujete urobiť je pridať počítač s našim 

softvérom a kameru k vašej starej obrazovke a môžete si začať užívať nespočetné možnosti Tapgest 

platformy. Hardvér sa líši podľa aplikácií, ktoré by ste radi používali:

Neinteraktívne reklamné oznámenia, dotykové aplikácie, aplikácie kontrolované gestami alebo 

aplikácie s rozšírenou realitou (tzv AR).

Prehrávač pre statické
a dynamické reklamy

Prehrávač pre
dotykové aplikácie

Prehrávač pre aplikácie 
ovládané gesty

Prehrávač pre
AR aplikácie

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


