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Hlavný panel je spravidla určený pre vlastnú prezentáciu, v ktorej 
sa striedajú efektné zábery nových modelov a ďalšie reklamy.

1InfoPanels predstavuje systém digi-
tálnych zobrazovacích zariadení a záro-
veň mimoriadne efektívny nástroj pre 
rýchlu, jednoduchú a spoľahlivú pre-
zentáciu dát.

Moderná predajňa automobilov sa ne-
zaobíde bez využitia elektronických 
médií.

2 Panel na recepcii alebo na príjme zákaziek môže zobrazovať stav 
zákaziek, mimoriadne ponuky, odporúčania pre správnu údržbu, 
vernostné výhody a ďalšie marketingové informácie.

Ideálnym priestorom pre interaktívny panel je showroom alebo 
miesto predaja nových vozidiel. Tento panel zákazníkovi umožní 
ľahkú orientáciu v množstve technických i obchodných informácií, 
aby zákazník našiel presne to, čo je pre neho podstatné.
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Informačný panel pre exteriér

Interaktívny panel

Pozornosť okolia zaujme vonkajšia LED obra-
zovka alebo LED fólia umiestnená na presklenej 
stene. Systém InfoPanels zaistí ľahkú správu 
obsahu a optimalizáciu prezentácie pre každý typ 
zobrazovacej plochy.

Listovať technickú špecifikáciu je možné nie len 
v tlačenej publikácií, ale taktiež prostredníctvom 
dotykovej obrazovky. Tá ponúka viac možností 
prezentácie, napr. otáčajúci sa 3D model. Štatisti-
ka interaktívneho panelu poskytne dôležité infor-
mácie o tom, čo zákazníkov zaujíma najviac.

Využitie systému InfoPanels

Panel aktuálne zákazky

Vlastná a partnerská reklama

Dôveru zákazníka posilňuje grafická informácia o stave 
jeho zákazky. Profesionálne vybavenie so starostlivým 
prístupom a prácou mechanikov môže klient sledovať 
vďaka priamemu prenosu z kamier umiestnených 
v dielni, a to z pohodlia priestorov určených k čakaniu.

InfoPanels obsahuje modul pre správu reklamy. Je možné 
ho využiť nie len pre plánovanie vlastnej reklamy, ale 
zároveň ponúka priestor pre platenú reklamu Vašich 
obchodných partnerov ponúkajúcich komplementárne 
výrobky a služby – financovanie, poistenie, sledovanie 
a zabezpečenie vozidiel, autokozmetika a pod.   

Výhody systému InfoPanels

Široké spektrum dátových zdrojov
verejne dostupné informácie – počasie, textové spravo-
dajstvo, internetové TV kanály, športové výsledky ...

napojenie na pôvodné systémy – zákazkový, 
ekonomický, kamerový systém ...

prehrávanie multimediálnych súborov všetkých bež-
ných formátov – video, obrázky, prezentácie, PDF ...

Jednoduchá obsluha
proces správy informácií je ľahší ako odosielanie e-mailu

jednoduchá zmena plánu prehrávania prezentácií

možnosť nastavenia bezobslužnej prevádzky

Úsporná prevádzka
možnosť načasovania vypínania a zapínania displejov

diaľková správa panelov i na vzdialených pobočkách

Doplnkové služby
príprava originálnych grafických návrhov

servisná podpora
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www.elvac.sk
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ELVAC SK s.r.o.
Zlatovská 27
911 01  Trenčín

Tel.: +421 326 401 766      
Fax: +421 326 401 766        
E- mail: obchod.sk@elvac.eu
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