Rádi byste turistům a návštěvníkům informačního centra poskytli
široké spektrum informací? Chtěli byste upozornit na zajímavé
akce, které vaše obec či město plánuje v nejbližších dnech? Zdá se
vám, že trávíte příliš času nad tvorbou propagačních materiálů,
které je třeba neustále aktualizovat? Přáli byste si, aby se každý
návštěvník po příchodu do infocentra dozvěděl všechny důležité
informace? Zvažujete vybavit infocentrum obrazovkou?

Máme pro vás řešení.

Umístěte do infocentra elektronickou nástěnku!
Elektronická nástěnka je efektivní nástroj pro moderní komunikaci, který umožňuje
jednoduše vytvářet a aktualizovat zobrazovaný obsah na nejrůznějších zařízeních
(monitor, TV) vzdáleně prostřednictvím naší internetové aplikace.

Jak elektronická nástěnka funguje?
KROK č. 1
VYBAVTE VAŠE INFOCENTRUM OBRAZOVKOU
Najděte vhodné místo pro umístění TV či monitoru a my Vám dodáme speciální
hardwarové zařízení v podobě malé černé krabičky, které k obrazovce připojíte.

KROK č. 2
PŘIPOJTE SE NA INTERNET A
VYTVOŘTE SI VLASTNÍ OBSAH
Přihlásíte se do naší internetové
aplikace
(nastenka.dejteinfo.cz),
vyberete
vaši
obrazovku
ze
seznamu
a
jednoduchým
způsobem
editujete
obsah
s
libovolným počtem snímků dle
vašich potřeb.

KROK č. 3
IHNED OBSAH NA OBRAZOVKU PUBLIKUJTE
Sami si určíte, kdy se má obsah publikovat a jak často se bude opakovat.

Co všechno můžete na elektronické nástěnce zveřejnit?
-

otevírací doba infocentra, tipy na výlety, informace o možném ubytování,
plánované akce pořádané ve vašem okolí, široké spektrum nabídky služeb
infocentra, přehled turisticky zajímavých míst, důležité kontakty, fotografie
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Proč je elektronická nástěnka pro infocentrum přínosem?
-

zrychlíte a zefektivníte přístup k informacím pro všechny návštěvníky infocentra
ušetříte čas i peníze, které jsou spojené s tiskem propagačních materiálů
můžete nabídnout služby infocentra atraktivnějším způsobem

Jaké jsou výhody elektronické nástěnky?
-

jednoduchost - vytváříte obsah prostřednictvím jednoduché internetové aplikace
s příjemným uživatelským prostředím

-

rychlost - aktualizujete publikovaný obsah tak často, jak jen potřebujete

-

cenová dostupnost - nabízíme cenově výhodné a komplexní řešení, které
odpovídá vašim finančním možnostem

dálková správa - spravujete a ovládáte obsah na svých obrazovkách odkudkoliv,
potřebujete pouze připojení k internetu

Jaké jsou hardwarové požadavky?
-

připojení k internetu
libovolné zobrazovací zařízení (monitor, TV) s HDMI vstupem
připojení k LAN síti

Jaká je výše nákladů na pořízení elektronické nástěnky?
Díky naší elektronické nástěnce můžete vytvářet a spravovat obsah na svých
obrazovkách odkudkoliv s připojením k internetu. Vzdálenou publikaci zajišťuje speciální
zařízení, jehož výrobcem je naše společnost.
Speciální hardwarové zařízení
Měsíční licenční poplatek

4.900,- Kč
250,- Kč /zařízení

(Ceny jsou uvedeny včetně DPH)

Ochotně vám připravíme nezávaznou cenovou nabídku na základě vašich individuálních
potřeb. Neváhejte nám zavolat nebo napsat email, rádi vám zodpovíme všechny vaše
obchodní i technické dotazy.
Demoverzi internetové aplikace Dejteinfo.cz si můžete vyzkoušet na adrese
nastenka.dejteinfo.cz.
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