Inteligentna cyfrowa
platforma komunikacyjna
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Obsługiwane systemy odtwarzania

Najważniejsze cechy produktu
Obsługa szerokiej gamy różnych urządzeń odtwarzających obsługujących systemy Windows,
Android, iOS, Samsung Tizen i 3.0 SoC, LG WebOS SoC, Philips SoC, Sharp SoC, Panasonic SoC,
Toshiba SoC, Benq SoC, DynaScan SoC i SpinetiX HMP
Różne odmiany serwerów z małych lokalnych instalacji na niewielkich urządzeniach od Raspberry
PI3 do dużych instalacji w chmurze do zarządzania tysiącami ekranów i lokalizacji
Planowanie kampanii przez grupowanie opartege na metadanych i rezerwacji okien czasowych
Możliwość korzystania w sklepach z odtwarzacza dzięku z wstawkami audio w oknach czasowych
Inteligentne dynamiczne ważne foldery na podstawie metadanych treści lub tagowania folderów
Generator źródeł XML do współpracy z dowolną aplikacją i bazami danych firm trzecich
Obsługa beaconów nawigacyjnych z czujnikami zbliżeniowymi i ruchu dla wyzwalania treści
Obsługa śledzenia twarzy w celu wyzwalania treści i wykonywania pomiarów odbiorców
Obsługa raportów odtwarzania i raportów o stanie urządzenia
Obsługa aplikacji kioskowych i wielodotykowych do interaktywnych aplikacji Digital Signage
Dodatkowe widgety do integracji z pogodą, nowościami i kanałami społecznościowymi
Zaawansowane zarządzanie odtwarzaczem i aplikacja mobilnego menedżera do zadań serwisowych
Łatwe w obsłudze narzędzie ePromoter do uruchamiania lokalnych treści z urządzeń mobilnych
Generator kodów QR do konwersji informacji dynamicznych do kodu QR
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iChannel 8 to platforma komunikacji cyfrowej następnej generacji
• dla marek, które zapewniają klientom spójne i zachwycające doświadczenia
• dla firm, aby informować swoich gości i pracowników o nowościach firmy
• dla władz, aby informować i zarządzać kolejkami oczekujących
• dla odwiedzających, aby poinformować i dostrczać rozrywkę

Dzięki zintegrowanym funkcjom IoT do obsługi wyzwalania czujnikami i
beaconami oraz funkcji śledzenia twarzy. iChannel8 oferuje niezrównane
możliwości interakcji z odbiorcami. Wspólpraca z wyświtlaczami
obsługującymi dotyk aktywnie angażuje konsumenta w proces
komunikacji i umożliwia mu interaktywne doświadczenie.
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