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Digital Signage řešení elvia
systém digitálních zobrazovacích zařízení

digital signage - systém digitálních zobrazovacích zařízení ve  veřejně 

přístupných prostorách. Jejich účelem je obvykle zobrazení informačních či 

navigačních údajů v textové či grafické podobě a především reklama - fotografie, 

klipy, videopořady apod.

PoPis řešení elvia
společnost elvia nabízí vlastní řešení systémů digital signage. Podobně 
jako u  jiných našich aplikací, chceme co nejlépe vyhovět požadavkům našich 
zákazníků, a  proto nabízíme individuální přístup s  využitím modulárního 
konceptu systému digital signage. to nám umožňuje efektivně realizovat malé 
sestavy jednoho displeje s lokálním přehrávačem až po rozsáhlé systémy iP 
televizních okruhů.

základem řešení je vlastní softwarové vybavení řídích počítačů – konfigurační 
software. Jako digital signage přehrávače jsou využity mini Pc systémy 
s  operačním systémem Windows, kde je aplikační sW pro přehrávání 
multimediálního obsahu rozděleného do  předem definovaných oblastní 
na ploše lcd panelu.

vlastní software umožňuje vytvořit uživatelské prostředí pro zadané požadavky 
klienta a  umožňuje napojení obecných vstupů do  systémů (logické vstupy, 
sériová komunikace) pro integraci např. vyvolávacích systémů, varovných 
hlášení a  podobně. systém poskytuje nástroje pro dálkové řízení displejů 
(vypnutí/zapnutí, hlasitost apod.).

KDe můžeme využít:

	 	reklamní sdělení v obchodních prostorách
	 	navigace v objektech (program meetingů)
	 	zábavný program pro čekárny, bary, kadeřnictví
	 	sportovní centra (výsledkové listiny)
	 	doprava (odjezdy, příjezdy, odlety, zpoždění)

zobrazovaná méDia:

	 	obrázky (trvalé nebo sekvence obrázků)
	 	video (reklamní klipy, informační videa)
	 	reálné video (iP kamery, tv vysílání)
	 	audio (podkresová hudba, slovní komentář)
	 	text (textové informace, ruční aktualizace)
	 	dokumenty (PdF, doc, Xls, Power Point)
	 	internet (www stránky, rss kanály)

Pro Digital signage řešení nabízíme:

	 	Profesionální lcd displeje celé škály velikostí
	 	videostěny
	 	videokonference
	 	audio a video systémy
	 	softwarové řešení
	 	návrh, konzultace, servis
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Ds manager - PrinCiP a filozofie software
Při tvorbě layoutu pro zobrazovanou informační či reklamní plochu monitoru se obvykle kombinují různé typy informací - textová či obrazová 
okna, videoprezentace, tabulky, ikony a  podobně - může být doplněno hudebním podkladem, mluveným slovem, či vlastním zvukem 
videoprezentací. Pro tvorbu a  skladbu těchto motivů systémy digital signage potřebují podpůrný sW, kde se layout obrazovky vytváří, 
testuje a kde mají jednotlivé prvky určenu svoji funkci.

společnost elvia pro aplikace z  oblasti digital signage vyvinula vlastní univerzální software pro tvorbu layoutů včetně návazností 
na definované vlastnosti prvků, na funkční bloky, jiné systémy apod. software v sobě integruje návrhový systém layoutu i vlastní aplikaci pro 
přehrávání obsahu. Jinými slovy, na ds playeru se může tvořit a testovat požadovaný layout, který se po dokončení spustí jako konečná 
aplikace. v síti více ds playerů se samozřejmě mohou jednotlivé layouty tvořit na samostatném pracovišti (počítači) a poté distribuovat 
do jednotlivých zařízení. tímto způsobem se může efektivně tvořit malý systém (jeden, dva ds playery) či rozsáhlý systém desítek zařízení. 
lokálně i po síti se mohou spravovat zobrazované příspěvky, layouty, playlisty či řídící drivery.

software je distribuován jako licence na jeden použitý stroj, pro rozsáhlejší systémy je sW dodáván individuální multilicencí.

DesKtoP a vlastnosti oKen
návrhový software ds manager umožňuje vytvářet obsahová okna různých velikostí na ploše monitoru - layout. okna mají svoje nastavitelné 
parametry a  multimediální obsah lokální či vzdálený. Po  otestování se obsah přímo přehrává na  ds playeru. na  obrázku je naznačen 
návrhový režim s přechodem na přehrávání.

                                    návrh                                                                                                         Přehrávání

tyPy Playlistů
 galerie obrázKů a viDeí:   základní způsob opakování obrázků a videí ve vybraném adresáři, nebo pomocí m3u
  souboru nebo s nastavením času přehrávání obrázků

 reKlamní Playlist:  speciální algoritmus pro umístění reklamních klipů, dle požadavku na počet přehrání, 
  návaznosti, čas - algoritmus provádí náhodný výběr klipu dle těchto parametrů

návaznost na jiné systémy - Drivery
v praktických aplikacích často bývá požadováno zobrazení databázových informací, měřených údajů či varovných hlášek i z jiných systémů. 
tyto požadavky mohou být velmi individuální a v našem řešení proto počítáme s tvorbou návazností (driverů) na takovéto systémy. Fyzicky 
předpokládáme připojení systému po síti lan, po sériovém kanálu rs-232 či standardním Usb rozhraní.

Pro systémy Digital signage Dále nabízíme:
 alternativní návrh a konzultace řešení ds systémů

 možnost realizace multiscreen obrazových stěn

 led panely s integrovaným webovým rozhraním
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Možnost realizace multiscreen stěn



leD DisPlej  sony fwD-55hX750P – 55“ full hD
Full hd profesionalni led zobrazovací displej, bravia design, úhlopříčka 55˝ ( 140 cm ),  
rozlišení 1920 x 1080 pixelů, WiFi, rgb, rs232c, hdmi, Usb 2.0, 3 roky záruka

leD DisPlej  sony fwD-65hX920P – 65“ full hD
Full hd led zobrazovací displej, bravia monolithic design, úhlopříčka 65˝ (165 cm),  
rozlišení 1920 x 1080 pixelů, rgb, rs232c, hdmi, Usb 2.0, 3 roky záruka

lCD ag neovo X-17av bílý
XX-17 je vysoce odolný 17“ displej - je vybaven optickým sklem neov™, vestavěnou podporou videa a řadou vstu-
pů. dobře se tak hodí pro profesionální veřejné prostory. Kovová skříň a nástěnné držáky od¬povídající standar-
dům vesa umožňují displej montovat téměř na libovolném místě. Unikátní vzhled a univerzálnost displeje z něj 
činí dokonalou volbu pro jakékoliv moderní prostředí.

lCD ag neovo tX-w42 touCh
vícedotykový displej velikosti 42“ vybavený pokročilou optickou dotykovou technologií a dotykovým sklem neov™. 
Pokročilá optická dotyková technologie nabízí přesnou odezvu na dotyk libovolného objektu, včetně prstů v ruka-
vici a dotykových per, bez nutnosti použití tlaku. Je určen pro prodejní systémy, katalogizační služby, informační 
stánky a další veřejné aplikace. 

nástěnný DržáK stell sho-1004b
sklopný univerzální držák na lcd/plazma tv 
Určeno pro tv 32-60“ 
integrovaná vodováha, vesa kompatibilní, pojistka proti vysazení 

software Ds manager
obslužný software společnosti elvia pro tvorbu ds aplikací, jejich testování a  přehrávání. sW balík podporuje 
tvorbu layoutů, přehrávání různých multimediálních obsahů v definovaných oknech, časové playlisty a návaznosti 
na další systémy pomocí driverů.

software stream master
obslužný software společnosti elvia pro iP video. součástí sW balíku je software streamrec pro záznam až 128 
iP kamer a software streamview pro zobrazování až 16 video streamů s možností přepínání obrazů v každém 
okně zvlášť. sW podporuje i zobrazení na multiscreen obrazových stěnách.

Ds Player lenovo iDeaCentre Q180
mini počítač intel atom d2550, ram 2gb ddr3, amd radeon hd7450a 512mb, hdd 500gb  
5400 otáček, Usb klávesnice a myš, Usb 3.0, hdmi, Windows 7 home Premium 64-bit

  

Ds Player intel ® atom™ D2700 2.13 ghz, maX. 4gb ram, hDmi, vga, 2 X gbe
multimediální Pc s pasivním chlazením určené pro digital signage aplikace v hypermarketech, letištích a nemocnicích. 
robustní pouzdro pro odvod tepla, rozlišení 1920 x 1080, napájecí adaptér 12v, 50W dc 
Podporuje zobrazení na dvou monitorech (nezávislé nebo klonované) 
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Komponenty Digital Signage
nabídKa ProFesionálních lcd a led disPleJů, ds Playerů  
a PříslUšenství, KomPletní sortiment na WWW.elviadisPlay.cz

KomPletní sortiment na WWW.elviadisPlay.cz


