Oprogramowanie Multitouch
aby tworzyć niesamowite interaktywne wrażenia
na dowolnym ekranie wielodotykowym

Zastosowanie
Recepcje
Kioski
Wyświetlacze POS
Ekrany informacyjne
Salony wystawowe
Muzea
Interaktywne mapy
Sale konferencyjne

Najważniejsze cechy produktu
Łatwy w użyciu do tworzenia prezentacji interaktywnej bez pisania linii kodu
Może być wdrożony jako autonomiczna aplikacja lub platforma chmurowa iChannel
Obsługa różnych typów menu głównego lub tworzenie niestandardowego układu menu
Zapewnia szeroką gamę w pełni konfigurowalnych aplikacji do prezentacji
Obsługa obrazów, filmów, źródeł RSS, dokumentów PDF, stron HTML, map Google
Opcjonalna aplikacja touchMeeting dla zaawansowanych salach konferencyjnych
Instalacja na systemie Windows 7 lub 10

www.stino.com

Oprogramowanie STiNO touchPromoter zmienia znaki
firmowe i produkty w interaktywne rozwiązanie Digital
Signage na dowolnym ekranie wielodotykowym

Połączenie oprogramowania TouchPromoter firmy STiNO i ekranów wielodotykowych daje
nieograniczone możliwości interaktywnego doświadczenia klienta w każdym punkcie sprzedaży lub
punkcie informacyjnym. Oprogramowanie może działać jako autonomiczne rozwiązanie lub być
zarządzane centralnie i planowane za pośrednictwem platformy chmurowej iChannel. Zawartość
można łatwo zmienić w locie, przeciągając i upuszczając wszystkie pliki w lokalnych folderach bez
potrzeby ponownego uruchamiania aplikacji. Wiele różnych aplikacji można w pełni dostosować do
własnych potrzeb, a także w formatach takich, jak filmy, obrazy, pliki PDF, łącza WEB do aplikacji
kiosku przeglądarki i źródła RSS w menu głównym. Różne wstępnie zdefiniowane lub
niestandardowe menu główne kompilacji spełnią specyficzne wymagania każdego klienta.

Rodzaje dostępnego menu:
Układ siatki - organizuje przyciski dotykowe
w siatce wyśrodkowanej na ekranie
Układ koła - obraca przyciski dotykowe na
środku ekranu
Menu metro - pozwala utworzyć duży wybór przycisków
dotykowych uporządkowanych w kafelki
Układ własny - pozwala dowolnie pozycjonować
dowolny przycisk na ekranie głównego menu

Obsługiwane akcje:
Przesuwanie - umożliwia przesuwanie zawartości (obrazów, filmów, plików PDF) w lewo lub w prawo
Przelot - pozwala, aby zawartość (obrazy, wideo, pliki PDF) płynęła od prawej do lewej strony i
pozwala zatrzymać skalowanie i zmienić na pełny ekran
Tabela - pozwala wybrać zawartość (obrazy, wideo, pliki PDF) z paska menu, aby
obrócić i zmienić rozmiar zawartości
Książka dwustronna - umożliwia przeglądanie zawartości (zdjęć, filmów,
plików PDF), tak jak w książce elektronicznej ukazującej dwie strony na ekranie
Książka jednostrona - umożliwia przeglądanie treści (obrazów, filmów,
plików PDF), tak jak w książce elektronicznej ukazującej jedną stronę na ekranie
Puzzle - tnie zawartość (obrazy i filmy) na kawałki puzzli i pozwala zestawić
ją jak układankę
Mapa - otwiera Mapy Google z predefiniowanym współrzędnym i współczynnikiem powiększenia
Przeglądarka - otwiera przeglądarkę w trybie kiosku z wcześniej zdefiniowanym łączem
Zdjęcie na żywo - pozwala wykonać selfie
Pojedynczy element - pokazuje pojedynczy element treści (zdjęcie lub wideo) w trybie pełnoekranowym
Zamknij - dodaje możliwość zamknięcia touchPromoter, aby wrócić do pulpitu
Menu - otwiera dokumenty w strukturze menu typu drzewa dla inteligentnych aplikacji
touchMeeting
Multi folder - pokazuje strukturę folderów drzewa dla inteligentnych aplikacji touchMeeting
Wiersz poleceń - pozwala na wykonanie dowolnej komendy Windows
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