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Hlavní panel je zpravidla určen pro vlastní prezentaci, ve které se 
střídají efektní záběry nových modelů a další reklamní sdělení.

1InfoPanels představuje systém digitálních 
zobrazovacích zařízení a zároveň mimo-
řádně efektivní nástroj pro rychlou, 
jednoduchou a spolehlivou prezentaci dat.

Moderní prodejna automobilů se ne-
obejde bez využití elektronických médií.

2 Panel na recepci nebo na příjmu zakázek může zobrazovat stav 
zakázek, mimořádné nabídky, doporučení pro správnou údržbu, 
věrnostní výhody a další marketingové informace.

Ideálním prostorem pro interaktivní panel je showroom nebo 
místo prodeje nových vozů. Tento panel zákazníkovi umožní 
snadnou orientaci v množství technických i obchodních informací, 
aby nalezl přesně to, co je pro něj podstatné.
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Informační panel pro exteriér

Interaktivní panel

Pozornost okolí zaujme venkovní LED obrazovka 
nebo LED fólie umístěná na prosklené stěně. 
Systém InfoPanels zajistí snadnou správu obsahu 
a optimalizaci prezentace pro každý typ zobra-
zovací plochy.

Listovat technickou specifikací lze nejen v tištěné 
publikaci, ale také prostřednictvím dotykové 
obrazovky. Ta nabízí více možností prezentace 
např. otáčecí 3D model. Statistika interaktivního 
panelu poskytne důležité informace o tom, co 
zákazníky nejvíce zajímá.

Využití systému InfoPanels

Panel aktuální zakázky

Vlastní a partnerská reklama

Důvěru zákazníka posiluje grafická informace o stavu 
jeho zakázky. Profesionální vybavení a pečlivou práci 
mechaniků může klient sledovat díky přímému přenosu 
z kamer umístěných v dílně, a to z pohodlí prostoru 
určeného k čekání.

InfoPanels obsahuje modul pro správu reklamy. Lze ho 
využít nejen pro plánování vlastní reklamy, ale zároveň 
nabízí prostor pro placenou reklamu vašich obchodních 
partnerů nabízejících komplementární zboží a služby - 
financování, pojištění, sledování a zabezpečení vozidel, 
autokosmetiku apod.   
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Výhody systému InfoPanels

Široké spektrum datových zdrojů

veřejně dostupné informace - počasí, textové zpravo-
dajství, internetové TV kanály, sportovní výsledky ...

napojení na stávající systémy - zakázkový, ekonomický, 
kamerový systém ...

přehrávání multimediálních souborů všech běžných 
formátů - video, obrázky, prezentace, PDF ...

Jednoduchá obsluha

proces správy informací je snazší než odesílání e-mailu

snadná změna časového plánu přehrávání prezentací

možnost nastavení zcela bezobslužného provozu

Úsporný provoz

možnost načasování vypínání a zapínání displejů

dálková správa panelů i na vzdálených pobočkách

Doplňkové služby

příprava originálních grafických návrhů

servisní podpora
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