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Řešení

InfoPanels je mimořádně efektivní nástroj pro rychlou, jednoduchou 

a spolehlivou prezentaci dat. Jedná se o systém digitálních zobrazovacích 

zařízení, který má své uplatnění na veřejných místech, jako jsou hotely, 

penziony, dopravní uzly, sportoviště, golfová hřiště, banky, úřady, 

zdravotnická zařízení, obchodní a kongresová centra, muzea, zoo a výrobní 

prostory.

Co je InfoPanels?

www.infopanels.eu

InfoPanels

Varianty pořízení systému 

Softwarové vybavení InfoPanels 

instalované na váš hardware

InfoPanels Vaše PC

Varianta I.

Softwarové vybavení InfoPanels 

+   +  počítač  displej

monitor, LCD, telestěna, LED, 

Infokiosek, projektor v kombinaci 

s promítací plochou apod.

InfoPanels DisplejPC

Varianta II.

Poskytujeme dle individuálních ŘEŠENÍ NA KLÍČ 

požadavků a potřeb zákazníka.

Náš tým odborníků působící v oblastech řídicích, 

monitorovacích a informačních systémů provede 

analýzu současného stavu a ve spolupráci s Vámi 

navrhne optimální řešení pro Vaše prostředí.

InfoPanels DisplejPC

Varianta III.

Monitor LCD

Projektor
Telestěna

Plasma

Montáž

počítače s operačním systémem Windows

zobrazovací jednotky

softwarového vybavení

Systém InfoPanels je složen z:
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Reklamní a zábavní
Zobrazí reklamu v podobě animace, filmového klipu nebo 

prezentace. Zpříjemní a zkrátí čas přehráním videa, zpráv, obrázků, 

zobrazí předpověď počasí nebo spustí online televizi.

Motivační
Zobrazuje průběžné i celkové výsledky závodů a tím motivuje hráče 

k vyššímu nasazení. Ve výrobních prostorách vyhodnotí provozní 

data a určí tak například nejlepšího zaměstnance dne, týdne, což 

následně vede k větší motivaci, zvýšení produktivity a efektivity 

práce.

Interaktivní
Systém InfoPanels umožňuje ovládat interaktivní kiosek pomocí 

gest, dostat se k požadovaným informacím výběrem ze seznamu 

zdrojů, vyhledáváním nebo zadáváním vstupních údajů. 

Interaktivita může být zajištěna formou dotykové zobrazovací 

plochy, tlačítek, touchpadu popřípadě jiného vstupního zařízení.

Plánovací
Předem lze obsahově a časově naplánovat prezentace či reklamy, 

ty se pak v určitou hodinu automaticky spustí a  následně opět 

vypnou.

Navigační
Pomocí systému InfoPanels lze navrhnout celou topologii sítě. 

InfoPanels slouží jako navigátor po budovách, na sportovištích, ve 

velkých nákupních či kongresových centrech, kdy zobrazením 

orientačních map a za pomocí šipek navede každého k  místu 

určení.

Informační
Systém InfoPanels zobrazuje data a informace, upozorňuje na 

aktuality, provozní změny, informuje o výsledcích závodů, 

připravovaných akcích, a jiných novinkách, dokáže automaticky 

spustit alarmní hlášení na všech displejích najednou.

Funkce systému InfoPanels
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