
• Systém je vybudován na Server-Klient architektuře, přičemž server je poskytován
   dodavatelem řešení a jeho provoz je součástí licenčního poplatku

• ScreenStudio umožnuje vytvářet skupiny reklamních ploch, například Obchodní dům
   Palladium, Obchodní dům Arkády nebo například Obchodní dům Palladium - 1. patro
   a daným skupinám pak lze přiřazovat vlastní playlisty,
   provozní doby, atp.

• Systém disponuje sofistikovaným statistickým systémem

• Modul Face recognition umožní automatizované přepínání
   spotů dle pohlaví a přibližného věku uživatele

• Statistický modul díky zabudované kameře analyzuje
   počet kolemjdoucích, počet uživatelů,  dobu práce
   s tím kterým spotem/aplikací, pohlaví a přibližný věk
   uživatelů

• Pro kiosky poskytujeme možnost zakázkové výroby
   interaktivních aplikací využívajících augmentované reality
   a propojení výstupů s aplikacemi třetích stran, např.
   Facebook

• ScreenStudio má zabudovaný systém pro sledování
   výpadků reklamních ploch a v případě výpadku systém
   ihned automaticky informuje Helpdesk servisní podpory

• Na kioscích lze přehrávat statické obrázky, video spoty,
   animace i interaktivní aplikace

Charakteristika systému ScreenStudio

ScreenStudio je systém pro správu digitálních mediálních ploch. Jedná se o komplexní nástroj 
pro přípravu a správu reklamních kampaní, systém automaticky distribuuje reklamní obsah dle 
definovaných playlistů na vybrané reklamní plochy ať již na LCD obrazovkách v obchodním 
centru, na LED billboardu či na interaktivním kiosku. Kompletní obsluhu systému zvládne vaše 
asistentka z pohodlí kanceláře.
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Do systému může být zapojeno naráz více typů zařízení. Například jeden LED panel, 40 kiosků, 
15 televizí atp. Můžete tak provozovat kampaně skrze více typů zobrazovacích zažízení.

Strukturální schéma systému ScreenStudio
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V systému lze generovat přehledné reporty dle kampaní, lokalit, zobrazovacích zařízení, atp.
Máte neustálý přehled o všech svých zažízeních, zda pracují správně, zda mají aktualizovaný 
software atp.

Ochutnávka uživatelského rozhraní systému ScreenStudio
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900 Kč

900 Kč

900 Kč

1.300 Kč

Propojovací kabel 25 m

VGA 8 splitter

3G modem

3G router mikrotik

ZAŘÍZENÍ                          ORIENTAČNÍ CENA

ORIENTAČNÍ CENY TECHNIKY
PRO ZŘÍZENÍ KOMPLETNÍHO PREZENTAČNÍHO SYSTÉMU

13.000 Kč

7.800 Kč

4.500 Kč

8.000 Kč

3.500 Kč

TV 50 palců LED Full HD

TV 42 palců LED Full HD

TV 32 palců LED Full HD

Kontrolní počítač

Watchdog

ZAŘÍZENÍ                          ORIENTAČNÍ CENA

ORIENTAČNÍ CENY TECHNIKY
PRO ZŘÍZENÍ KOMPLETNÍHO PREZENTAČNÍHO SYSTÉMU

Zde uvádíme orientační pořizovací ceny prezentační techniky.

Orientační pořizovací ceny hardware

374 Kč

330 Kč

319 Kč

308 Kč

< 10  zařízení

11 - 50 zažízení

51- 100 zařízení

101 - 500 zařízení

MĚSÍČNÍ POPLATKY
LICENCE SE PLATÍ ZA KAŽDÉ ZOBRAZOVACÍ ZAŘÍZENÍ

POČET ZAŘÍZENÍ            CENA LICENCE / KS

KVARTÁLNÍ POPLATKY
LICENCE SE PLATÍ ZA KAŽDÉ ZOBRAZOVACÍ ZAŘÍZENÍ

POČET ZAŘÍZENÍ            CENA LICENCE / KS

893 Kč

788 Kč

761 Kč

735 Kč

< 10  zařízení

11 - 50 zažízení

51- 100 zařízení

101 - 500 zařízení

ROČNÍ POPLATKY
LICENCE SE PLATÍ ZA KAŽDÉ ZOBRAZOVACÍ ZAŘÍZENÍ

POČET ZAŘÍZENÍ       CENA LICENCE / KS

3.400 Kč

3.000 Kč

2.900 Kč

2.800 Kč

< 10  zařízení

11 - 50 zažízení

51- 100 zařízení

101 - 500 zařízení

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Poplatky jsou účtovány na roční bázi formou předplatného na 
12 měsíců.

Nabízíme také možnost kvartálních a měsíčních plateb s účtovaným poplatkem ve výši 5% 
respektive 10% z ceny poplatku. Při uvedení systému do provozu je účtován jednorázový 
aktivační poplatek ve výši 5.000 Kč.

Ceník licencí systému ScreenStudio
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Kdykoliv nás kontaktujte. Rádi Vám podáme další informace o systému a připravíme
nezávaznou nabídku kompletní dodávky na klíč přímo na míru vaší provozovny.

Kontakty
Kdykoliv nás kontaktujte. Rádi Vám podáme další informace o systému a připravíme
nezávaznou nabídku kompletní dodávky na klíč přímo na míru vaší provozovny.

Kontaktujte náš obchodní tým nebo nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech.

   

    Navštivte nás: ITN Europe, Argentisnká 286/38, Praha 7
    Zavolejte nám: (+420) 603 300 378, (+420) 775 414 666,   
           (+420) 731 475 809, (+420) 776 463 152
    Navštivte náš website: www.itn-europe.com,
              www.itnonstop.cz

NTI


