
Člen skupiny ELVAC
SOLUTIONS

Infopanels je mimoriadne efektívny nástroj pre rýchlu, 
jednoduchú a spoľahlivú prezentáciu dát. Ide o systém 
digitálnych zobrazovacích zariadení, ktorý má svoje 
uplatnenie na verejných miestach ako sú úrady, hotely, 
penzióny, dopravné uzly, športoviská, golfové ihriská, 
banky, zdravotnícke zariadenia, obchodné a kongresové 
centrá, múzeá, zoo a výrobné priestory.

Systém InfoPanels je zložený z počítača s operačným 
systémom Windows, z príslušného softwarového 
vybavenia a zo zobrazovacej jednotky.

Systém InfoPanels je složen z počítače s operačním 
systémem Windows, z příslušného softwarového 
vybavení a ze zobrazovací jednotky.

Čo je InfoPanels?

P R O D U K T O V Ý L I S T

Systém InfoPanels je možné 

PlazmaMonitor LCD ProjektorTelestena

350 skladových vozů
za výhodné ceny.

AKCE skladové vozy!

AKTUÁLNÍ AKCE

www.citroen.cz

Autosalon

www.infopanels.eu

Softwarové vybavenie InfoPanels inštalované
na Váš počítač

Softwarové vybavenie InfoPanels počítač  
displej

 +  +
 (monitor, LCD, plazma, telestena, LED, 

Infokiosky, projektor v kombinácii s premietacou 
plochou apod.)

Poskytujeme 
podľa individuálnych požiadaviek a potrieb 

zákazníka.

Náš tým odborníkov pôsobiacich v oblasti 
riadiacich, monitorovacích a informačných 

systémov zrealizuje analýzu súčasného stavu a v 
spolupráci s Vami navrhne optimálne riešenie pre 

Vaše prostredie.

RIEŠENIE NA KĽÚČ



Plánovacie

Navigačné

Informačné

Reklamné a zábavné

Vopred možno obsahovo a časovo naplánovať prezentácie 
či reklamy, tie sa potom v určitú hodinu automaticky spustia 
a následne opäť vypnú.

Pomocou systému InfoPanels možno navrhnúť celú typológiu 
siete. InfoPanels slúži ako navigátor po budovách, na športo-
viskách, vo veľkých nákupných či kongresových centrách, 
kedy zobrazením orientačných máp a pomocou šípok navedie 
každého k miestu určenia.

Systém InfoPanels zobrazuje dáta a informácie, upozorňuje 
na aktuality, prevádzkové zmeny, informuje o výsledkoch 
závodov, pripravovaných akciách a iných novinkách, dokáže 
automaticky spustiť alarmové hlásenie na všetkých displejoch 
naraz.

Zobrazí reklamu v podobe animácie, filmového klipu alebo 
prezentácie. Spríjemní a skráti čas prehraním videa, správ, 

obrázkov, zobrazí predpoveď počasia alebo spustí online 
televíziu.

Zobrazuje priebežné i celkové výsledky závodov a tým 
motivuje hráča k vyššiemu nasadeniu. Vo výrobných 
priestoroch vyhodnotí prevádzkové dáta a tak určí napríklad 
najlepšieho zamestnanca dňa, týždňa, čo následne vedie 
k väčšej motivácii a zvýšeniu produktivity a efektivity práce.

Systém InfoPanels umožňuje ovládať interaktívny kiosk 
pomocou gest, dostať sa k požadovaným informáciám 
výberom zo zoznamu zdrojov, vyhľadávaním alebo zadá-
vaním vstupných údajov. Interaktivita môže byť zaistená 
formou dotykovej zobrazovacej plochy, tlačidiel, touchpadu, 
prípadne iného vstupného zariadenia.

Motivačné

Interaktívne
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