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Řešení
Předmětem plnění zakázky bylo dodání „Informačního 
a navigačního systému pro návštěvníky v budově Kraj-
ského úřadu Moravskoslezského kraje“. Účelem systému 
pro budovu krajského úřadu je zpřehlednit informovanost 
návštěvníků o probíhajících akcích a zlepšit jejich orien-
taci v prostorách úřadu. 

V prostorách budovy krajského úřadu bylo umístěno ně-
kolik dynamických zobrazovacích panelů, které na ex-
ponovaných místech doplnil statický informační systém. 
Statický informační systém je řešen prosvětlenou infor-
mační krychlí zavěšenou pod stropem. Jednotlivé infor-
mační panely zobrazují informace o připravovaných nebo 
právě probíhajících akcích a navigují návštěvníky do pat-
řičné místnosti v komplexu. Krom těchto informací panely 
zobrazují také aktuální čas, počasí, základní navigaci po 
celém komplexu a např. možnost zobrazení informačních 
nebo výstražných zpráv. Celé grafi cké schéma zobrazo-
vačů bylo pečlivě odladěno tak, aby umožnilo zobrazit 
maximum informací pro návštěvníky krajského úřadu. 

Celý systém je postaven na softwaru InfoPanels. Jedná se 
o standardní aplikaci Klient-Server, kde na centrálním ser-
veru je nainstalována serverová část systému InfoPanels 
a na jednotlivých zobrazovačích je nainstalován software 
InfoPanels Client, který se stará o zobrazování informací. 
Systém byl nakonfi gurován tak, aby byl co nejvíce auto-
nomní a vyžadoval si jen minimum zásahů administrátorů. 
Systém byl propojen s dalšími systémy krajského úřadu, 
které automaticky poskytují informace pro navigační sys-
tém. Zásah obsluhy systému je tedy nutný jen ve výjimeč-
ných případech.  

Přínosy
Systém primárně pomohl v lepší orientaci návštěvníků 
krajského úřadu, kde ve složitosti celého komplexu do-
cházelo k bloudění návštěvníků. Dodatečné informace, 
které se na informačních panelech zobrazují, zase zpří-
jemňují čekací dobu návštěvníkům.

Použité produkty a technologie
1 ks ... Licence InfoPanels Server
7 ks ... Licence InfoPanels Client
4 ks ... 32" InfoPanels 
2 ks ... 12" InfoPanels
1 ks ... 47" InfoPanels
8 ks ... Statický informační systém 

Účelem systému je zpřehlednit informovanost návštěvníků o probíhajících akcích a zlepšit jejich orientaci v prostorách 
úřadu. V prostorách budovy krajského úřadu bude umístěno několik dynamických zobrazovacích panelů, které na 
exponovaných místech doplní statický informační systém. Způsobem řešení statického informačního systému jsou 
prosvětlené statické informační „krychle“ zavěšené pod stropem.
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