
Co je to ArtemisOne

➤	 Usnadní komunikaci se zákazníky
  nebo zaměstnanci prostřednictvím
  Digital Signage technologie

➤	 Centrální správa obrazovek
  a vašeho digitálního obsahu

➤	 Software určen pro displeje Philips,
  ale lze ho využít i pro jiné výrobce displejů
  nebo Android přehrávačů

➤	 Jednoduchý a uživatelsky přátelský systém,
  který dodáváme buď samostatně
  nebo jako komplexní řešení na klíč

Nástroj budoucnosti
Software pro vzdálenou správu digitálního obsahu

S čím Vám ArtemisOne pomůže?

NAHRÁT A PŘEHRÁT DIGITÁLNÍ OBSAH

➤	Široká podpora mediálních souborů
➤	ArtemisOne přehraje Váš digitální obsah 
 do zvolených displejů v čase a místě,
 které si určíte

ArtemisOne ŠETŘÍ ČAS I PENÍZE

➤	Díky snadné vzdálené správě a řízení displejů můžete
 okamžitě reagovat na případné podněty nebo problémy,
 vypnout přehrávání, nastavit vypnutí obrazovky, restartovat ji
 a šetřit tak za výjezdy technika

SAMOSTATNÉ FUNGOVÁNÍ BEZ PC

➤	Displeje Philips obsahují integrovaný profesionální
 přehrávač se systémem Android nebo Windows
 a nepotřebují externí počítač nebo přehrávač

CENTRÁLNÍ SPRÁVA DIGITÁLNÍHO OBSAHU

➤	Můžete centrálně řídit neomezený počet míst a zařízení

VYHODNOCENÍ

➤	ArtemisOne obsahuje analytické a reportovací 
 nástroje pro snadnou přípravu podkladů
 k fakturaci za zobrazenou reklamu

PLÁNOVÁNÍ

➤	ArtemisOne spustí digitální obsah v reálném čase,
 nebo si jeho spuštění můžete naplánovat
➤	Máte okamžitý přehled o tom,
 které obrazovky jsou v provozu

CLICK & PUBLISH



Základní funkce ArtemisOne

www.artemisone.eu

➤	 Ovládání ve webovém prohlížeči

➤	 Podpora více jazyků

➤	 Podpora formátu Power Point a PDF

➤	 Šablony

➤	 Multi TAG support

➤	 Kalendář kampaní

➤	 Plánování — denní / týdenní kalendář

➤	 Podpora formátu XML

➤	 Jednoduchý přehled

➤	 Podpora streemování obsahu

Přehled funkcí

Extra funkce ArtemisOne

CLOUDOVÝ / LOKÁLNÍ SERVER

➤	Umožnujeme instalace na servery zákazníků

VOLBA POČTU OPAKOVÁNÍ

➤	Libovolný počet opakování obsahu

INDIVIDUÁLNÍ ROZLIŠENÍ

➤	Možnost volby rozlišení dle individuálního požadavku
 uživatele pro LED stěny a speciální displeje

REŽIM Kiosek

➤	Off-line kioskový  režim

ODLOŽENÝ DOWNLOAD

➤	Odklad stahování obsahu do zařízení

INTERAKTIVNÍ OVLÁDÁNÍ PLAYLISTŮ

➤	Funkce touch při ovládání vašich obrazovek

REPORT POČTU OPAKOVÁNÍ

➤	ArtemisOne vám poskytne detailní report
 přehrávaného obsahu na vašich zařízeních


