NTELLI.VIEW

povejte vidno
celovita rešitev
digitalnih komunikacij

intelli.view
DIGITALNO SPOROČANJE
Ko pav v času parjenja sreča samico, ponosno razširi krila in se pokaže v vsej
lepoti. Samo tisti z najlepšimi krili prepričajo pavje izbranke, da so pravi zanje. V
naravi pogosto odloča o preživetju komunikacija. V svetu ljudi ni nič drugače.
Živimo v času, ki ga zaznamuje poplava informacij.
Dostopnost do virov je postala samoumevna in sporočil je vse več. Informacije se hitro spreminjajo. Za
tekočo komunikacijo sta ključna dobra organizacija
sporočil in učinkovit medij. Naše delo plemeniti stičišče vaše želje po sporočanju in naslovnikove želje
po razumevanju tega sporočila.

Intelli.view je celovita rešitev digitalnega sporočanja, ki omogoča ustvarjanje, razvrščanje, prenos
in prikaz besedil ter različnih predstavitev ali drugih
multimedijskih vsebin. Z našim sistemom boste enostavno sestavili predvajalne liste sporočil, jih razvrstili
in pripravili za predvajanje na vseh predvajalnikih v
svojih prostorih. Po želji lahko sestavite poljubne scenarije in predvajalne liste in jih predvajate na izbranih prikazovalnikih ob izbranem času.

KOMU KORISTI
Intelli.view omogoča učinkovito sporočanje Digitalno sporočanje je ena ključnih poti pri posrepovsod, kjer se zbira ali prehaja več ljudi. Sistem je
uporaben pri usmerjanju, podajanju najrazličnejših
sporočil in drugih multimedijskih vsebin. Do uporabnika prijazna rešitev zagotavlja preprosto uporabo,
hkrati pa omogoča kompleksne možnosti oblikovanja in podajanja informacij.

dovanju informacij kupcem, strankam, potnikom,
obiskovalcem, učencem in drugim ciljnim skupinam. Z našimi rešitvami lahko uresničite svoje najpomembnejše komunikacijske cilje:

obveščanje
(novosti, vozni redi, tečaji, programi prireditev, nadomeščanja ...),

usmerjanje
(kupcev v trgovskih centrih, potnikov na prometnih postajah, šolarjev v šolah ...),

oglaševanje
(izdelkov v trgovskih centrih, v izložbah, ciljno oglaševanje na prometnih točkah ...),

posredovanje informacij
(razmere na cestah, čakalne vrste, vreme, tečajne liste, borze …).
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prikazovalnik
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KOMPONENTE SISTEMA
Strežnik
je namenjen shranjevanju in izmenjavi datotek ter podatkov o predvajalnih listah, povezavah in razvrščanju datotek. V manjših aplikacijah z enim predvajalnikom ali dvema ni nujen.

Uporabniški vmesnik
je program, ki omogoča ustvarjanje in spreminjanje predvajalnih list. Z njim boste lahko dodali nove datoteke in po želji spreminjali videz predvajanja.

Predvajalnik
skrbi za tekoče predvajanje vsebine predvajalnih list, kot so slike, videozapisi, zvočni zapisi in besedila.

Prikazovalnik
omogoča kakovosten prikaz vsega materiala.

ZMOGLJIVOST
Naša sistemska rešitev Intelli.view omogoča:
 Ustvarjanje predvajalnih list z besedili, video vsebinami, slikami, spletnimi stranmi, datotekami Flash in PowerPoint.
 Razvrščanje predvajalnih list po posameznih
predvajalnikih ali skupinah predvajalnikov.

Aplikacija
vsebine:

Intelli.view podpira naslednje

 Slike (jpg, png, bmp, gif ...)
 Video (wmv, avi, mpeg2, mpeg4, IPTV mpeg2
multicast)
 Audio

 Prikaz podatkov iz različnih podatkovnih baz.

 Strani html

 Prikaz obvestil v različnih oblikah, kot so tekoči
tekst, celostranski tekst itd.

 Flash

 Kontrola prikazovalnikov na daljavo.

 Prikazovanje časa

 Prikaz RSS, obvestil o vremenu, voznih redov ipd.

 Prikazovanje informacij v tabeli

 PowerPoint

 Prikazovanje besedil

intelli.PARK
OBLJUBA KAKOVOSTI
Smo vodilni ponudnik vrhunskih rešitev na področju audio, video, multimedijske, svetlobne, krmilne,
telekomunikacijske in informacijske tehnologije pri
nas. V svojem delu iščemo presežke. Sodelujemo z
najboljšimi proizvajalci sistemov in opreme na svetu.
Nove tehnologije presegajo meje včeraj mogočega.
Če želimo ostati uspešni, moramo živeti jutrišnji dan.
Znanje in izkušnje širimo v vsakem trenutku.

Uspešno končani projekti v preteklosti in zadovoljstvo naročnikov so garancija za dobro delo tudi v
prihodnje.
Mediji so komunikacijsko orodje, ki nosi sporočila. Za
vsebino sporočil pa vselej stoji človek. V poslovni skupini Intelli.park smo ljudje vedno na prvem mestu. Z
dobrim delom uresničujemo najboljše ideje.

LASTNI RAZVOJ
Nekatere sistemske aplikacije zahtevajo izdelke, ki jih
ni mogoče kupiti na tržišču. Naš razvojni oddelek se
ukvarja z načrtovanjem in izdelavo vseh potrebnih

manjkajočih komponent. S svojim znanjem in izkušnjami zagotavljamo visoko kakovost izvedbe iz najboljših sestavnih delov.

DOBAVA OPREME
Blagovne znamke, ki sestavljajo našo prodajno ponudbo, so vrhunci razvoja sodobne elektronike. Vsaka od njih je zmagovalec na svojem področju. Z re-

šitvami po meri vaših želja in okusa bomo presegli
meje vaših pričakovanj.

SVETOVANJE
Svojim kupcem pomagamo s svetovanjem na vseh
stopnjah projekta. Glede na konkretne zahteve vedno poiščemo optimalno rešitev. Naše strokovne

ekipe s svojim bogatim znanjem in izkušnjami zagotavljamo visoko kakovost storitev, ki natančno uresničujejo želje vsakega naročnika posebej.

MONTAŽA, INŠTALACIJA IN VZDRŽEVANJE
Zagotavljamo kakovostno montažo in inštalacijo
vseh elementov v projektu. Omogočamo vso podporo kupcem v obdobju garancije kakor tudi zunaj

nje. Strokovno usposobljen kader poskrbi, da so servisne storitve hitre in učinkovite.

samo za izbrane

Poslovna skupina Intelli.park
Tržaška cesta 126, 1000 Ljubljana
tel.: 059 070 630
faks.: 059 070 631
e-pošta: info@intellipark.si

