
Informační disleje a navigační panely
systému InfoPanels

InfoPanels je systém nabízející jednak technické prostředky (displeje a kontroléry) 
pro realizaci libovolného distribuovaného informačního systému, jednak sadu 
vzájemně propojitelných SW aplikací řešících konkrétní úlohy – např. pro úřední 
budovy, sportovní areály, muzea, ZOO a další (zdravotnická zařízení, konferenční 
centra, hotely a stravování).

Všechny způsoby zobrazení lze vhodně kombinovat s vloženou reklamou, 
doplňujícími informacemi či aktualitami, v neposlední řadě pak s alarmními 
hlášeními pro případ nouzové situace – systém tak může vhodně doplnit existující 
značení únikových východů a zároveň informovat o charakteru a místě výskytu 
hrozícího nebezpečí.

Popis systému
Systém řízení kvality
ČSN EN ISO 9001:2001

vývojvýrobaservis

Uživatelsky přívětivá grafika.

Snadná tvorba grafických 
návrhů.

Intuitivní ovládání.

Dynamické spojení grafiky, 
videa, textu.

On-line informace
(novinky, počasí).

Časové plány prezentací.

Zobrazování reklam.

Jednoduchá rozšiřitelnost.

Centrální správa zdrojů 
a informací.

Zobrazení výstražných zpráv.

Napojení na podnikové 
systémy.

Elektronické směrové tabule.

Nezávislé zobrazení informací 
na zobrazovacím zařízení.

Navigace po budově.

Zobrazení důležitých 
provozních informací.

Zobrazení upozornění 
v případě hrozícího nebezpečí.

Podpora režimu práce bez 
připojení k datové síti.

Základní vlastnosti systému
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Navigace po budově muzea k jednotlivým expozicím, 
vystavujícím či zajímavým exponátům. 
Zobrazení přehledu o konání jednotlivých výstav v prostorách 
muzea a jiných doprovodných akcích.
Provozní informace o otevíracích hodinách jednotlivých expozic 
a jejich změnách.
Zobrazování aktuálních informací, aktuálních zpráv či reklamy 
také ve formě běžícího textu.
Zobrazení výukových materiálů - videa, prezentace, citace od-
borníků.
Zobrazení upozornění v případě hrozícího nebezpečí a navi-
gace k únikovým východům, zobrazení důležitých provozních 
informací.

Směrové tabule k jednotlivým cílům ve sportovním areálu 
(sportoviště, haly, bazény, občerstvení, obchody pro fanoušky, 
apod.), orientační plány areálu.
Informace o ostatních objektech a zařízeních v prostorách 
sportovního areálu (masážní salony, fitness, apod.), informace  
o jejich provozní době a případných změnách.
Informace o probíhajících sportovních kláních a směrování        
k místu jejich konání, časový rozpis programu sportovišť, 
propagace připravovaných akcí.
Zobrazení aktuálních informací o stavech zápasů, či sporto-
vních klání on-line na stadionu či v ostatních prostorách 
sportovního areálu.
Informace o aktuálně otevřených vchodech/východech.
Zobrazení reklam a inzerce ve formě videa, prezentací
MS Powerpoint, webových stránek.
Zobrazení vysílání internetové televize, vnitřního televizního 
okruhu, zpráv, videa.
Zobrazení aktuálních informací, např. ve formě běžícího textu
Zobrazení upozornění v případě hrozícího nebezpečí a navigace 
k únikovým východům, zobrazení důležitých provozních 
informací.

Směrové tabule k jednotlivým pavilonům, oddělením a výběhům 
zvířat.
Navigace návštěvníků k nově otevřeným pavilonům, k vybraným 
oddělením nebo výběhům.
Informace o událostech v zoo, novinkách a akcích v prostorách 
zoo.
Zobrazení reklam a inzerce ve formě videa, prezentací MS 
Powerpoint, webových stránek.
Zobrazení aktuálních informací, např. ve formě běžícího textu.
Zobrazení interaktivní mapy areálu, upozornění na zajímavá 
místa.
Informace o jednotlivých zvířecích a rostlinných druzích, nachá-
zejících se v komplexu.
Informace o ochraně přírody, chovu zvířat, či pěstování rostlin.
Zobrazení upozornění v případě hrozícího nebezpečí a navigace 
k únikovým východům, zobrazení důležitých provozních infor-
mací.

Zobrazení alarmních zpráv v případě hrozícího nebezpečí.

Zobrazení evakuačního plánu.

Navigace pomocí šipek k nejbližšímu únikovému východu.

Zobrazení důležitých informací pro návštevníky.

Navigace k jednotlivým oddělením v budově úřadu.
Zobrazení elektronické úřední desky (vývěsky, oznámení 
apod.).
Zobrazení aktuálních akcí v jednotlivých zasedacích místno-
stech - např. hlasování.
Uvítání VIP delegací - např. ve vstupní hale.
Upozornění na blížící se termíny odevzdání daňových přiz-   
nání, upozornění na vypršení platnosti jednotlivých typů do-
kladů, apod.
Provozní informace o úředních hodinách jednotlivých oddělení 
a jejich změnách.
Zobrazování informací o aktuálním dění z internetu nebo z vla-
stních zdrojů.
Zobrazení upozornění v případě hrozícího nebezpečí a navi-
gace k únikovým východům, zobrazení důležitých provozních 
informací.

Sportovní areály

Úřední budovy

Alarmní systém

Zoologické zahrady

Muzea
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