Łatwe w użyciu narzędzie
Digital Signage
zarządzane za pomocą smartfonów lub
tabletów z systemem Android lub iOS

Zastosowanie
MSP / MSB Sprzedaż
Restauracje
Kawiarnie
Stołówki
Apteki
Hotele
Piekarnie

Najważniejsze cechy produktu
Intuicyjne i łatwe w użyciu narzędzie do zarządzania jednym lub wieloma ekranami
Łatwa dystrybucja i harmonogarmowanie zawartości w sieciach lokalnych
Działa w sieciach lokalnych jako autonomiczna aplikacja bez Internetu lub usług w chmurze
Działa na smartfonach i tabletach z systemem Android i iOS
Obsługuje odtwarzacze na systemie Android i Windows, jak również na ekranach z SoC
Folder zawartości na urządzeniu można wypełnić za pomocą Dropbox przez Dropsync
Obsługa odtwarzania pełnoekranowych obrazów, filmów, źródeł RSS, szablonów HTML5
Wykorzystuje chmurę iChannel do odtwarzania treści ad-hoc lub zmiany listy odtwarzania

www.stino.com

Oprogramowanie ePromoter firmy STiNO jest łatwym
w obsłudze rozwiązaniem Digital Signage na poziomie
podstawowym dla sektora MSP / MSB

Autonomiczne rozwiązanie ePromoter zostało stworzone z myślą o łatwym zarządzaniu
odtwarzaniem obrazów, filmów i szablonów HTML. Umożliwia proste zarządzanie ekranami z
urządzeń mobilnych, takich jak tablety lub smartfony z systemem Android lub iOS bez potrzeby
korzystania z serwerów. Ekrany SoC lub odtwarzacze multimedialne z systemem Android lub
Windows mogą być łatwo kontrolowane w sieci lokalnej poprzez WiFi lub połączenie LAN. Dodatkowo
ePromoter może być używany w połączeniu z platformą chmurową iChannel jako inteligentny pulpit
zdalnego sterowania dla menedżera sklepu. Może on zmieniać treść tylko w swoim lokalnym sklepie
lub uruchamiać odtwarzanie treści ad-hoc, aby przerwać odtwarzanie głownej treści krótkimi klipami
wideo, aby lepiej wyjaśnić unikalne cechy ich produktów.

Wybór ekranu

Lista odtwarzania dla
wybranego ekranu

Biblioteka treści dla wybranej
listy odtwarzania

Funkcje ePromotera:

Obsługa urządzeń mobilnych z systemem Android i iOS, takich jak tablety i smartfony
Zarządzanie odtwarzaczami multimedialnymi lub ekranami SoC z systemem Android lub Windows
Zarządzanie jednym lub wieloma ekranami w sieci lokalnej przez Wi-Fi lub LAN
Obsługa elementów treści, takich jak wideo, obrazy i tekst na pasku RSS
Obsługa szablonów HTML5 z dynamicznymi polami, dzięki czemu użytkownik może zmienić cenę lub obraz
Planowanie treści za pomocą czasu, daty, dnia tygodnia i opcji o wysokim priorytecie dla godzin happy hour
Obsługa odczytu z wielu katalogów multimedialnych urządzenia przenośnego
Obsługa aktualizacji bibliotek treści poprzez dropbox lub inne udostępnianie plików
Chroniony hasłem dostęp do odtwarzaczy
Obsługa kontenerów w chmurze jako ważnych folderów w celu zmiany elementów treści poprzez chmurę
Dostępne cenowo pakiety do zarządzania wieloma ekranami w sieci lokalnej
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