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Koristi:
•
•
•
•
•
•
•

Takojšna prilagoditev vsebine.
Cenovno ugodno oglaševanje.
Predvajanje vseh možnih formatov od slik do videa.
Načrtujte opravila in nadzorujte stanje vsakega zaslona v realnem času ter izkoristite prilagodljivost
posameznega ali skupinskega upravljanja izdelkov.
Zelo preprosto lahko prikažete vsebine tako, kot želite, jih delite v kateremkoli trenutku, kjerkoli ste.
Predvajajte računalniški zaslon na video steni.
Interaktivno premikanje, povečevanje in hitro spreminjanje prizorov.

Programska oprema MagicInfo vam daje popoln
nadzor nad večpredstavnostnimi vsebinami na velikih
zaslonih. Odlikujeta jo preprosta namestitev in
uporaba, ki omogočata enostaven nadzor zaslonov
preko spletnega portala – ne glede na to, ali
uporabljate vgrajeno računalniško rešitev ali pa
omrežje z več napravami. Storitev omogoča nenehni
nadzor stanja omrežja, dosledno beleženje morebitnih
napak ter samodejno posredovanje opozoril
usposobljenim tehnikom, ki hitro in učinkovito
odpravijo vsakršno težavo.
Ustvarjanje in načrtovanje interaktivnih vsebin
Ustvarjajte in načrtujte vsebine s programsko opremo
MagicInfo-i Premium. Sodobne vsebine na dotik pogosto
zahtevajo draga orodja, našo rešitev pa vam omogoča
upravljanje teh vsebin na preprost in učinkovit način. Z
lahkoto ustvarjajte sezname predvajanja in spreminjajte
zaporedje vsebin na t. i. način »povleci in spusti«. Storitev
omogoča natančno organizacijo vsebin, dnevni, tedenski
ali mesečni pogled, prilagoditev vsebin, dodajanje
prehodnih učinkov, nadzor nad delovanjem same storitve
(npr. glasnost, svetlost in vklop/izklop zaslona) in
dodajanje glasbe v ozadju. Imejte popoln nadzor nad načrtovanjem vsebin, katere boste objavljali na
posameznih skupinah prilagodljivih naprav, ki nudijo samodejno spreminjanje in posodabljanje predvajanih
vsebin oz. seznamov glede na vaše zahteve. Upravljanje programske opreme je izjemno preprosto; na daljavo
lahko registrirate in posodabljate predvajalnike ter načrtujete samodejne posodobitve naprav. Stilsko
opremite svoje vsebine s popolnim nadzorom prehodnih učinkov in varnostno kopirajte obstoječe vsebine,
katere lahko nato brez skrbi spreminjate.
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Storitev obsega tudi komunikacijo z bazo podatkov v realnem času, ki omogoča izboljšano povezljivost med
zaslonom in osrednjim strežnikom in tako zagotavlja gladko in zanesljivo prenašanje omrežnih podatkov in
vsebin. S to rešitvijo lahko bolje ustvarjate, upravljate in predstavljate vsebine ter izkoristite potencial
zaslonov.
Interaktivno premikanje, povečevanje in hitro spreminjanje prizorov
Vsebine je mogoče hitro organizirati in prilagajati
(prestavljati, urejati, povečevati ali pomanjševati) na
izjemno preprost način v realnem času. Hkrati se lahko
vključi več slik in video posnetkov.
Storitev Cityport DMS vam omogoča predvajanje in
prenos širokega nabora vsebin vključno z
videoposnetki, slikami, predstavitvami PowerPoint in
vsebinami Flash preko USB ključka ali s strežniško
povezavo. Storitev je prijazna uporabniku in okolju,
zato je dobra tako za naš planet kot tudi za vaše
podjetje.

Neposredno lokalno načrtovanje

Vsebine se izvajajo po časovnih načrtih, kar omogoča gladko združevanje vsebin iz vgrajenega notranjega
spomina in USB ključa, katere lahko predvajate natanko takrat, ko jih potrebujete. Prilagajanje nastavitev
predvajanja je izjemno preprosto in obsega popoln nabor ukazov vključno z ustvarjanjem, urejanjem,
brisanjem, predvajanjem/zaustavljanjem in prikazom informacij.
Cityport DMS predstavlja prihodnost sporočanja preko zaslonov. Zelo preprosto lahko prikažete vsebine tako,
kot želite, in jih delite v kateremkoli trenutku, kjerkoli ste. Navdihnite, nagovorite in očarajte občinstvo na
navdušujoč nov način. Razširite svojo vizijo in povečajte video steno v katero koli smer z največ 250 zasloni,
obenem pa ohranite brezhibno kakovost slike po vsej video steni. Vse to je mogoče pripraviti hitro in
enostavno v realnem času na oddaljen način.

Prednosti vseh naših storitev:
Strokovna in prijazna podpora
24/7 telefonska dosegljivost
100 % garancija na zadovoljstvo
Profesionalna strojna oprema
24/7 nadzorni center
En račun za vse storitve

