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Systém InfoPanels využíva sieťovú architektúru klient-server. Delí sa na tri základné časti:

ServerAdministrátorská stanica Klientska stanica (Displej)

InfoPanels
Player

InfoPanels 
Explorer

InfoPanels 
Layout Editor

Administrátorská stanica

Osobný počítač s operačným systémom 
Microsoft Windows, na ktorom je na-
inštalovaný užívateľský software pre 
ovládanie a údržbu systému InfoPanels:

InfoPanels Layout Editor
InfoPanels Explorer

Aplikácia slúži k vzdialenej správe 
systému po stránke obsahovej i gra-
fickej, riadenie prevádzky jednotlivých 
displejov, plánovanie obsahu a vypí-
nania displejov a z dôvodov úspor 
elektrickej energie a pod.

Server 
 
Výkonný počítač s nainštalovaným 
operačným systémom Microsoft  
Windows Server, na ktorom je spustený 
databázový stroj Microsoft SQL Server 
h o s ť u j ú c i  d a t a b á z o u  s y s t é m u  
InfoPanels. Server slúži taktiež ako 
úschovňa pre multimediálne súbory 
(videá, animácie, prezentácie, atď). 
Distribúciu a správu multimediálnych 
dát poskytovaných serverom zaisťujú 
služby InfoPanels Server, s ktorými 
komunikujú administrátorské a klient-
ske stanice.

Klientska stanica (Displej)

Multimediálny počítač s operačným 
systémom Microsoft Windows, ku 
ktorému je pripojená príslušná zo-
brazovacia jednotka. Na počítači je 
spustená aplikácia InfoPanels Player, 
zaisťujúca prehrávanie požadovaného 
obsahu na obrazovke, interaktivitu 
s užívateľom kiosku, aktualizáciu soft-
ware, kontrolu nepretržitej prevádzky 
displeja, zapínanie/vypínanie displeja 
v nadefinovaný čas a komunikáciu 
s externými systémami.

InfoPanels
Server

Vyššie uvedené časti systému InfoPanels je taktiež možné prevádzkovať
na jednom počítači ako tzv. STANDALONE KIOSEK
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Grafické komponenty

Minimálne systémové požiadavky

Operačný systém

Procesor (CPU)

Operačná pamäť (RAM)

Pevný disk (HDD)

Grafická karta

.NET Framework

Sieťové rozhranie

Konektivita na internet

Microsoft IIS

Internet Explorer

Ostatné požiadavky

SQL Server

X

5.0 alebo väčší

X

.NET Framework v3.5 SP1 / 4.0

X

cca 100 GB

1 GB

Pentium IV, 2,5 GHz alebo vyšší

Windows Server
2003 / 2008 / 2008 R2

SQL Server 2005 SP3

X
Flash Player, VLC Player, Windows Media Player

video kodeky, Microsoft Office 2010
(iba v prípade zobrazovaní dát z Microsoft Office 2010)

Windows XP / Vista / 7

Internet Explorer 7.0 alebo vyšší

X

min. 128 Kbit/s

X

grafická karta s podporou DirectX 9.0c 

1GB MB

512 MB

Pentium 2,5 GHz Pentium 1 GHz

1 GB 256 MB

10 GB 1GB MB

X X

X

X X

X

X

Layout Editor Player ExplorerServer

priestor pre SQL databázu a ukladanie multimediálnych súborov

odporúčané používať kartu s podporou Full HD

bezplatná edícia Express alebo platená Standard a vyššia – podľa počtu displejov

pre klient-server komunikáciu na TCP portoch: FTP: 21 / SQL 1433 / Media Server: 15003

iba v prípade zobrazovania extrémnych dát z internetu

Tabuľky a grafy
Webové stránky
Tlačidlá a vstupné polia
Ďalšie špeciálne funkcie
(predpoveď počasia, 
navigačné šípky a pod.)

Statický a bežiaci text
Obrázky
Multimédiá (video, flash...) 
Prezentácie (PowerPoint, SlideShow)
Dokumenty (Pdf, Excel... )
Dátum a čas

Databázy
RSS kanály
XML súbory
CSV súbory
Excel
Python skriptovanie

Dátové zdroje

Kamerové servery
Internetové TV
Google Picasa
YouTube
Systémové premenné
a pod.

Dátový
zdroj

Externé dáta

Grafická
komponenta

Príprava layoutu
v InfoPanels
Layout Editoru
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Systém InfoPanels umožňuje definovať ľubovoľný počet variantov zobrazení tzv. layoutov. Layout systém je tvorený 
grafickými  komponentmi, ktoré slúžia k jednoduchej úprave vzhľadu zobrazovaného obsahu. Užívateľ môže upravovať 
obsah layoutov podľa svojich potrieb a predstáv pomocou nástroja InfoPanels Layout Editor. 

Obsah jednotlivých grafických komponentov  môže byť statický alebo získavaný dynamicky pomocou dátových zdrojov. 
Dátové zdroje sú konfigurovateľné prvky pre jednoduché napojenie systému InfoPanels na externé systémy a následné 
zobrazovanie aktuálnych hodnôt pomocou grafických komponentov.

Technický popis

sieťová karta s rýchlosťou 10/100 Mbps 
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