DIGITAL SIGNAGE - PLATFORMA
Soluţia VIVA DiSign include toate funcţionalităţile unei soluţii de digital signage cu o interactivitate puternică.
Aplicaţia permite crearea şi gestionarea de conţinut multimedia (imagini, clipuri video, stiri, html etc.) şi ulterior afişarea
lor pe mai multe display-uri care pot fi în aceeasi locaţie cu software-ul sau în locaţii accesibile remote. Astfel,
modificarea conţinutului afişat poate fi efectuată pe sute de display-uri în câteva secunde.
Aplicaţia VIVA DiSign are la bază două componente de soft care rulează pe platforma Windows: VIVA DiSign
Composer şi VIVA DiSign Player.
VIVA DISIGN COMPOSER permite crearea proiectelor / layout-urilor interactive prin intermediul unei aplicaţii inedite,
user-friendly, care poate fi accesată de pe orice PC cu platformă Windows.
COMPONENTA PLAYER a aplicaţiei permite rularea automată a diferitelor proiecte / layout-uri primite de la Serverul
centralizat. Player-ul este special dezvoltat pentru a transmite totul transparent către persoanele aflate în faţa displayurilor.
CARACTERISTICI
1. OPERARE FACILĂ


gestionare centralizată prin intermediul unei interfeţe web;



instrumente de creare şi programare uşor de utilizat;



meniuri intuitive şi instrucţiuni cu paşi simpli;



posibilitatea de a crea şi utiliza şabloane;



posibilitatea de a vedea în timp real un preview al proiectelor în lucru;



posibilitatea de dezvoltare cu integrarea de noi funcţionalităţi;

2. CONFIDENŢIALITATE ŞI INTEGRITATE


modulele de autentificare permit accesul pe baza de username şi parolă putând fi definite IP-uri
care să aibă acces, acesta fiind restricţionat pentru toate celelalte IP-uri.



autentificarea playerelor se face pe baza ID-ului unic hardware al fiecarui player înregistrat.



fiecare player trebuie autorizat înainte de a fi introdus în reţeaua de digital signage;

3. SECURITATEA DATELOR


acess multiuser securizat pe bază de user şi parolă;



posibilitatea de a gestiona rolul, accesul şi drepturile individual sau pe grupuri de utilizatori;

4. TARGETARE ŞI RAPORTĂRI DE MARKETING


posibilitatea de programare prin crearea unor playlist-uri şi generarea unui calendar;



modul ERP marketing ce permite vizualizarea proiectelor programate, introducerea de programări
noi furnizând statistici de încărcare şi previziuni de income.



funcţionalităţi de raportare pe perioade, pe grupuri de playere şi posibilitatea de a filtra elementele
raportate în funcţie de drepturile de vizionare ale utilizatorilor.

