digital signage

» τουριστικό γραφείο

ε φ α ρ μ ο γ έ ς

Προβάλετε τα πακέτα σας
τις υπηρεσίες σας, τους συνεργάτες σας,

στις οθόνες σας!

panel tv
δημιουργικό εξοπλισμός επικοινωνία

εφαρμογές » τουριστικό γραφείο
Προβάλετε τα πακέτα σας στη βιτρίνα
ή στο χώρο υποδοχής σας
Στην οθόνη σας εμφανίζονται αυτοματοποιημένα οι προσφορές σας
και οι ανακοινώσεις σας με την σειρά που επιθυμείτε.
Εύκολα ανανεώστε τις φωτογραφίες, την περιγραφή και τις
αναγραφόμενες τιμές σε κάθε ζώνη στην οθόνη σας
Προσθέστε επιπλέον πακέτα όποτε χρειαστεί ή ακόμα, συνδέστε την
οθόνη με το Internet Site σας
Η Panel TV προτείνει την χρήση ευέλικτων οθονών που αντικαθιστούν
τις αφίσες, τα αυτοκόλλητα ή τις εκτυπώσεις των πληροφοριών που
συχνά βλέπουμε στις βιτρίνες των τουριστικών γραφείων.
Έτσι δεν χρειάζεται πια να ανανεώνονται όλα αυτά, καθώς όλα τα
προωθητικά μηνύματα προβάλλονται σε μία ή περισσότερες οθόνες
και αλλάζουν μέσα από οποιοδήποτε υπολογιστή του γραφείου ή το
Internet.
Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα πλούσιων παρουσιάσεων με
φωτογραφίες και video που μπορούν να εναλλάσσονται στις οθόνες
και να δημιουργούν ένα ελκυστικότερο προϊόν.

Η συσκευή τοποθετείται
πίσω από την οθόνη σας

Video παρουσιάσεις ειδικών πακέτων:
Για video παρουσιάσεις ειδικών πακέτων και
προσφορών, οι πεπειραμένοι τεχνικοί μας
είναι στην διάθεσή σας, για να σας προτείνουν
και να υλοποίησουν κάθε ιδέα σας.

Τί χρειάζεστε;
Μία τουλάχιστον οθόνη (επαγγελματικό monitor υψηλής
φωτεινότητας ή LCD τηλεόραση), μια μεταλλική βάση
στήριξης και ένας server/player της Panel TV για την προβολή
των προωθητικών μηνυμάτων και των λοιπών πληροφοριών,
την αυτοματοποιημένη ανανέωση και την εύκολη χρήση από
μη ειδικευμένο προσωπικό.

Πώς γίνεται;

»

A13

Από ένα οποιοδήποτε laptop ή υπολογιστή στο γραφείο
σας ή στο σπίτι, αποστέλλετε φωτογραφίες, video, κείμενα,
παρουσιάσεις και ότι άλλο θέλετε στο server/player της Panel TV και επιλέγετε πότε και πώς να προβληθούν στις οθόνες
σας.

Ειδικά Χαρακτηριστικά & Δυνατότητες:
Απ’ ευθείας σύνδεση,
ή μέσω τοπικού δικτύου,
ή μέσω Internet

Δεν χρειάζεστε ειδικό λογισμικό ή οποιαδήποτε εγκατάσταση σε
υπολογιστή.
Δεν έχετε φόβο για υιούς και άλλες παραβιάσεις.
Οι Media Server/Player που σας προτείνουμε λειτουργούν
αυτοματοποιημένα και ανοίγουν και κλείνουν την/τις
οθόνη/ες σας όποτε θέλετε.
Εάν έχετε επιπλέον σημεία πωλήσεων, μπορείτε να τα χειριστείτε όλα
από το κεντρικό γραφείο σας ή και το σπίτι σας.
Σε περίπτωση που ποτέ χρειαστείτε βοήθεια, οι άνθρωποι της Panel
TV είναι εκπαιδευμένοι για να σας υποστηρίξουν.
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