INTIVY

Prezentaèní øešení Intivy
Intivy vám pomùže úèelnì doplnit a zároveò oživit každý prostor poutavou prezentací.
Mùže jít o výlohu, prodejnu, kanceláø nebo tøeba o chodbu èi vstupní halu.

Základní informace
Systém Intivy je Digital Signage øešení vyvinuté
spoleèností Inflex, s.r.o. poskytující vysokou výkonnost
a spolehlivost, efektivní a jednoduchou správu, a to vše pøi
vyváženém pomìru ceny a výkonu.
Intivy má velmi jednoduchou architekturu, ve které
klíèovou roli hrají pøehrávaèe prezentací (Intivy Player). Ty
mohou pracovat zcela samostatnì nebo v pøípadì
zapojení do sítì reagují na nastavení serveru (Intivy
Server). Tyto pøehrávaèe se pøipojí na zobrazovací zaøízení
(napø. televizi) a prostì hrají. Takhle jednoduché to je.
Architektura systému zároveò zajišuje vysokou míru
bezpeènosti systému, a to i v pøípadì využití
internetového spojení mezi pøehrávaèi a serverem.
Prostøednictvím Intivy mùžete prezentovat co dìláte èi
nabízíte, sledovat aktuální informace, se kterými
pracujete, nebo jen tak zprostøedkovat jiným lidem
zajímavé události a zážitky... A hlavnì, Intivy mùže být u
vás již za pár dní s minimálními náklady a bez závazkù.
Jednoduchou prezentaci si dokážete pøipravit sami,
s návrhem složitìjší prezentace vám rádi pomùžeme.
Prezentace také mùžeme napojit pøímo na váš e-shop èi
web a upravit jejich vzhled tak aby k vám pøesnì zapadly.
Vše potøebné pro provoz Intivy vám zajistíme.
Digital Signage øešení pro vaši prezentaci
! rychlé nasazení s možností vyzkoušení pøedem
! nízké náklady na poøízení i provoz
! obsah si mùžete vytváøet úplnì sami, pøípadnì s vaším
grafikem nebo vám s tím rádi pomùžeme
! možnost napojení na e-shop, web èi jiný IS
! zabezpeèené øešení

Intivy Player
Intivy Player je pøehrávací zaøízení pøipojitelné k televizi èi
jinému zobrazovacímu zaøízení. Pøehrávaný obsah a plán
jeho pøehrávání získává Intivy Player automaticky z Intivy
Serveru prostøednictvím Internetu, místní sítì nebo
manuálnì pøes flash disk. Samotný pøehrávaè je malièký
bezobslužný poèítaè s minimální poruchovostí, který vám
rychle dodáme a postaráme se o nìj po celou dobu jeho
životnosti.
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pøehrávání videí a prezentací v Intivy formátu
podpora až Full HD rozlišení
podpora plánování pøehrávání
aktualizace obsahu a SW z Internetu èi off-line
pøipojení pomocí HDMI i k více zaøízením
reportování aktuálního stavu
zabezpeèení proti zneužití
úsporný režim

Zobrazovací zaøízení
Pro zobrazování je možné použít jakékoliv zaøízení s HDMI
vstupem (dnes již všechny bìžné televize èi moderní
projektory). Pokud již takové zaøízení máte, mùžete jej
využít, jinak vám jej rádi výhodnì zajistíme.
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Intivy formát
Intivy Player samozøejmì zvládne pøehrát libovolné video
až do Full HD rozlišení. Alternativou pro grafiky je Intivy
formát urèený pro vytváøení poutavých prezentací, ve
kterých se kombinují grafické prvky s rùznými efekty. Proti
videu je tento formát výraznì úspornìjší.
Intivy Studio
Intivy Studio je aplikace vytváøející prezentace pro
pøehrávaèe v Intivy formátu. Uživatelsky jednoduché
prostøedí (podobné jako PowerPoint èi Windows Movie
Maker) umožnuje grafikùm i bìžným uživatelùm, vytváøet
vizuálnì atraktivní prezentace nad bìžnì dostupným
obsahem (loga, fotografie, texty) v kombinaci s množstvím
pøipravených efektù. Studio navíc poskytuje práci
s pøedem definovanými šablonami prezentací, které
mùžeme na míru pøipravit tak, aby výsledek zapadl do
vašeho grafického stylu a tvorba prezentace byla poté
rychlá a efektivní.
Intivy Server
Intivy Server je øídící komponenta systému Intivy, která
zajišuje tøi klíèové skupiny funkcí. Slouží jako úložištì
obsahu pro pøehrávaèe Intivy Player, umožòuje plánování
pøehrávání (jaký obsah, na kterých pøehrávaèích a v jakém
èase) a poskytuje podrobný monitoring související
s bìhem celého systému. Mùžete využít služeb našeho
Intivy Serveru nebo si nechat zøídit svùj vlastní.
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Podpora Intivy
Konzultace. Každému zájemci na základì jeho pøedstav
umíme doporuèit nejvhodnìjší øešení, a to jak v pøípadì
HW, tak SW. Možnost zapùjèení. Abyste se mohli správnì
rozhodnout, mùžeme vám Intivy øešení zapùjèit. Znamená
to, že si budete schopni vyzkoušet reálnou prezentaci
od jejího sestavení až po tvorbu plánu jejího spouštìní.
Pøizpùsobitelnost na míru. Celé øešení od pøehrávaèe
pøes server, vèetnì pøípadné tvorby prezentací, je v naší
režii. Mùžeme je tedy pøizpùsobit na míru vašim
požadavkùm. Napojení na externí datový zdroj. Intivy
Studio je možné napojit na externí datový zdroj (napø. eshop èi podobný systém). Obsah prezentací (texty, ceny,
fotografie, …) mùže být poté automaticky pøebírán
z firemních dat a kombinován s grafickými šablonami.
Díky Intivy Studiu pøipojenému na datový zdroj lze tak pøi
vysoké aktuálnosti dat bez ztráty kvality minimalizovat
náklady na tvorbu prezentací. Možnost zpracování
obsahu. Stanete-li se naším zákazníkem, mùžeme vám
nabídnout zpracování vašeho obsahu na míru. A to
kdykoliv budete potøebovat. Monitoring využití
systému. Systém Intivy poskytuje on-line monitoring
stavu všech pøipojených Intivy Playerù. Mùžete si tak
kdykoliv zkontrolovat funkènost celého systému i jeho
jednotlivých èástí. Podpora funkènosti systému.
Nabízíme vám nìkolik variant podpory funkènosti celého
systému. Podporou rozumíme jak konzultace spojené se
systémem Intivy, tak i øešení nenadálých situací.

uložištì obsahu
plánování obsahu na pøehrávaèe
monitoring pøehrávaèù
vzdálené aktualizace pøehrávaèù
ovládání dostupné pøes web (PC, mobil, tablet)
zabezpeèení proti zneužití

Šijeme software
na míru

Stavíme
na standardech

Vyvíjíme vlastní
technologie
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