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Všeobecne

Spoločnosť InfoBASE je profesionálnym poskytovateľom služieb v oblasti informačných 
technológií so sídlom v Bratislave. V spolupráci so špecialistami z oblasti reklamy, 
multimédií a turizmu sme vyvinuli produkt InfoPLAYOUT, ktorý ponúka integrované 
multimediálne riešenie on-screen-prezentácií (Digital Signage). Tento produkt pokrýva 
prakticky všetky  oblasti digitálnej reklamy a turistických či zákazníckych informačných 
systémov.



www.infobase.eu

InfoGIS

InfoGIS

InfoGIS je užívateľsky pohodlný webovský nástroj určený pre správu systému 
InfoPLAYOUT, ktorý riadi kedy, kde a aké informácie sa majú zobrazovať. Všetky dáta v 
systéme InfoGIS sú spravované v Oracle databáze.

Umožňuje ovládať viaceré druhy modulov:

· veľkoplošné obrazovky (videá, obrázky, televízne kanály, HTML stránky, webové 
kamery)

· textové LED panely (text, dátum, čas, teplota)
· meteorologické výstrahy (lavínové nebezpečenstvo alebo poveternostné výstrahy)
· prevádzkové časy (čas otvorenia, čas uzavretia, prvá/posledná jazda lanovky, atď.)
· panoramatické tabule s uvedeným stavom vlekov, zjazdoviek, parkovacích miest, chát 

atď. (stav otvorený, uzavretý alebo vypnutý)

Ovládanie jednotlivých modulov sa vykonáva automaticky na pozadí podľa nadefinovaných 
pravidiel a obsahu.

Vďaka systému InfoGIS budú vaši hostia informovaní podľa Vašich požiadaviek.



Obsah, ktorý má byť prehrávaný je uložený v šablónach a zobrazuje sa podľa dopredu 
stanovených pravidiel.

 

Jednotlivé stavy možno ovládať buď manuálne oprávnenými užívateľmi alebo automaticky 
podľa vopred stanovených pravidiel.

Nástroj InfoGIS takisto obsahuje aj správu užívateľských práv, ktoré sú definované podľa 
potreby osobitne pre každého užívateľa.



InfoGIS

Moduly, ktoré zobrazujú totožné informácie majú priradený jeden spoločný vysielací 
kanál. Okrem toho je možné jednotlivé moduly časovo synchronizovať a automaticky 
zapínať a vypínať. Moduly musia byť pripojené k serveru prostredníctvom LAN siete alebo 
GSM modulu.

Pomocou funkcie exportu dát (vo formáte XML) môže byť požadovaný obsah s aktuálnym 
stavom dodávaný aj ďalším informačným zdrojom (napr. WEB-stránkam).
Naopak, pomocou funkcie importu dát môžu byť zobrazované aj informácie pochádzajúce 
z iných zdrojov (meteorologické stanice, susedné lyžiarske stredisko atď.).



InfoMEDIALIST
create your playlist

InfoMEDIALIST

InfoMEDIALIST je ľahko ovládateľný webovský nástroj správy systému InfoPLAYOUT. 
Je spravovaný pomocou databázy Oracle a určuje kedy, kde a aké média je potrebné 
prehrávať.

Médiá, ktoré by mali byť prehrávané (videá, obrázky, TV, HTML stránky, webové kamery), 
sú systémom skontrolované vrátane kontroly formátu. Po úspešnom preverení môže byť 
dané médium priradené jednému alebo viacerým kanálom.



Systém umožňuje zvoliť pre jednotlivé médiá nastavenie odlišných vlastností - layout, čas 
prehrávania vrátane dní v týždni.
Playlisty sú generované automaticky v logike cyklického opakovania prehrávania médií 
pre každý kanál. Zobrazovať sa však môžu i jednorazové udalosti, ako napríklad program 
tlačovej konferencie.
Jednotlivým používateľom je možné prideľovať rôzne práva prístupu pre konkrétne 
činnosti, kanály atď.



we set the standards

Copyright © 2002 – 2016 InfoBASE spol. s r.o.
Všetky práva vyhradené.

Neautorizované kopírovanie, prenajímanie alebo požičiavanie je trestné.
Napriek starostlivej kontrole všetkých informácií uvedených v tomto materiáli, nepreberá spoločnosť

InfoBASE žiadnu zodpovednosť za ich správnosť, úplnosť a aktuálnosť.
Spoločnosť InfoBASE si vyhradzuje právo v rámci technologických inovácií bez predchádzajúceho

upozornenia meniť funkcionalitu a vzhľad svojich produktov. Tento materiál je výsledkom
intelektuálnej činnosti a je predmetom duševného vlastníctva v zmysle znenia Autorského zákona

č. 383/1997 Z. z. a neskorších predpisov.

Autorské a užívateľské práva vlastní výlučne spoločnosť InfoBASE.
Akékoľvek kopírovanie a rozširovanie materiálu vrátane kopírovania a rozširovania jeho jednotlivých

častí je bez súhlasu spoločnosti InfoBASE ZAKÁZANÉ!

Pro Infosystems GmbH
Münchner Strasse 11
A-6130 Schwaz

Tel.: 0043 (0)5242 73337
Fax: 0043 (0)5242 73337-700
e-mail: office@pro-infosystems.com
www.pro-infosystems.com

InfoBASE spol. s r.o.
Drobného 27
SK-841 01 Bratislava
Slovenská Republika

Tel.: +421 2 69 30 97 00
Fax: +421 2 69 30 97 01
e-mail: office@infobase.sk
http://www.infobase.eu

Obchodný partner pre turizmus

© InfoBASE spol. s r.o. 2016


