
Κατά την διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, οι τάσεις 
στην διαφήμιση έχουν δεχτεί ριζικές μεταβολές, με σαφή 
κατεύθυνση προς τα ψηφιακά μέσα τα οποία δημιουρ-
γούν ολοκληρωμένο αποτέλεσμα επικοινωνίας.

To Digital Signage είναι μιά τεχνολογία διαχείρησης περι-
εχομένου ενός δικτύου σημείων με οθόνες/TV, τα οποία 
απεικονίζουν πληροφορίες και μεταδίδουν περιεχόμενο 
της επιλογής του διαχειριστή, όπως: στοχευμένη πληρο-
φορία, ψυχαγωγία, διαφήμιση, ενημέρωση κ.ά. 

Παρέχει στην επιχείρηση πρωτοποριακούς και οικονο-
μικούς τρόπους απεικόνησης πληροφοριών, εντυπω-
σιακότερα και αποδοτικότερα απο ποτέ άλλοτε.

Η Televes, με την εκτεταμένη εμπειρία της απο την πα-
ρουσία της στην παγκόσμια αγορά, έχει εξελίξει πλήρεις 
εφαρμογές DIGITAL SIGNAGE λύσεων. Έτσι, έχετε την 
δυνατότητα να αναδείξετε τα προϊόντα & τις υπηρεσίες 
σας, παρέχοντας στους πελάτες-φιλοξενούμενους σας 
σχετικό ενημερωτικό υλικό, στα σημεία αναμονής ή 
πώλησης της επιχείρησης σας.

DIGITAL SIGNAGE SOLUTIONS
Κάνετε τις TV σας να δουλεύουν για εσάς



ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τί περιέχει;

Συσκευή
Ώς συσκευή μέσων, το Chronos Digital 
Signage Player μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ταυτόχρονα για IPTV και Digital Signage πλη-
ροφορίες, μέσω HDMI σε κάθε οθόνη/TV. Το 
διαχειριστικό σύστημα DS σας επιτρέπει να 
δημιουργήσετε το δικό σας φόντο και προ-
βαλλόμενο περιεχόμενο, σε οποιαδήποτε ανα-
λογία προβολής στην οθόνη. Σχεδιασμένο και 
κατασκευασμένο απο την Televes, προσφέρει 
πλήρεις δυνατότητες προσαρμογής στις απαι-
τήσεις σας. 

Περιεχόμενο
Σχεδιασμένο για χρήση μέσω Internet, το λογι-
σμικό διαχείρησης του Digital Signage μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί απο οπουδήποτε, ανα πάσα 
στιγμή, για έλεγχο και ρύθμιση του χρονικού 
προγραματισμού, της εικόνας και του περιεχο-
μένου όλων των τερματικών DS ταυτόχρονα. 
Παρέχει και την δυνατότητα μεταφόρτωσης 
δικών σας αρχείων και ενημέρωσης RSS πραγ-
ματικού χρόνου απο το Internet, για να δημι-
ουργήσετε έχοντας πληθώρα επιλογών. 

Δίκτυο
Οι εφαρμογές cloud μεταφέρουν το περιεχό-
μενο απο τους Server Περιεχομένου στα κατά 
τόπους σημεία των Digital Signage τερματικών 
συσκευών. Οι συσκευές αυτές μπορούν να είναι 
οπουδήποτε στον πλανήτη και να ανήκουν στο 
ίδιο δίκτυο διαχείρησης DS, δηλαδή να ελέγχο-
νται απο το ίδιο κεντρικό σημείο. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγχρονισμός DSSYNC
 Αρχεία Πολυμέσων χρήστη & Τροφοδοσία δεδομένων 

σε πραγματικό χρόνο απο το cloud

 Chronos Digital Signage Player 

 Διανομή με HDMI προς πολλές TV απο 1 Chronos STB 
(προαιρετικά). 

Προσθήκη IPTV
Ίδιο περιεχόμενο όπως παραπάνω και επιπλέον 
τροφοδοσία IPTV streams (έως 3). 

Προσθήκη IPTV καναλιών απο IPTV 
headend
Ίδιο περιεχόμενο όπως στα παραπάνω και επιπλέον 
πλήρες σύστημα IPTV απο IPTV headend με 
δορυφορικά, επίγεια και καλωδιακά κανάλια. 

Αυτόνομη Λειτουργία
 Αρχεία Πολυμέσων χρήστη & κανάλια TV

 Chronos Digital Signage

 Διανομή RF με ομοαξονικό προς πολλές TV 
(προαιρετικά) από 1 Chronos STB. 

HDMI Splitter

HDMI Splitter

ΙPTV
Headend

Σύνδεση A/Y σε ΙΡ

HDMI Splitter

AV σε RF

Διανομή ομοαξονικού

Digital Signage Solutions

563832 Τ.0Χ Modulator 
HDMI σε RF

Τροφοδοσία περιεχομένου σε πραγματικό χρόνο, Ιστοσελίδες, Καιρός, TV & Radio ΙP 
κανάλια, Βίντεο, Εικόνες, Αρχεία Ήχου, Banner, Ωρα/Ημερομηνία, κ.ά.



ΜΕ 4 ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ

Πρόσβαση στο Διαχειριστικό 
εργαλείο του Digital Signage

Με πολύ απλό μενού περιηγείστε σε όλες τις 
διαθέσιμες επιλογές.

Ως web-based, παρέχει πρόσβαση απο 
οποιοδήποτε Η/Υ με πρόσβαση στο Internet.

Προσφέρει την δυνατότητα διαχείρησης όλων 
των σημείων DS player και την ομαδοποίηση 
τους στο ίδιο ή διαφοερετικό περιεχόμενο. 

Πώς λειτουργεί;

Δημιουργία βιβλιοθήκης πολυμέσων

Μεταφορτώστε αρχεία πολυμέσων, ώς 
πλατφόρμα απεικόνησης στις οθόνες Digital 
Signage: εικόνα, ήχος, βίντεο και κανάλια IPTV 
μπορούν να ταξινομηθούν σε κατηγορίες και 
ανάλογα προφίλ DS. 

Σχεδιασμός πλατφόρμας 
απεικόνησης

Δημιουργήστε διαφορετικές επιφάνειες 
απεικόνησης, ανάλογα το περιεχόμενο που 
θέλετε, για προβολή σε συγκεριμένη ώρα και 
ημέρα που θέλετε.

Οι επιλογές μπορούν να ποικίλλουν απο 
προεπιλεγμένες εμφανίσεις και συγκεκριμένα 
χρονικά, με διαφορετικο περιεχόμενο 
πολυμέσων εώς δυναμικά μεταβαλλόμενη 
προβολή, με εναλλαγές περιεχομένου και 
απεικονήσεων.

Προγραμματισμός γεγονότων DS

Επιλέξτε πότε και σε ποιό σημείο DS θέλετε 
να κατευθύνετε το προγραμματισμένο 
περιεχόμενο.

Τα DS σημεία ανανεώνουν και 
μεταφορτώνουν το νέο περιεχόμενο, 
κάθε φορά και στην στιγμή που εσείς το 
προγραμματίζετε να γίνει. 
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Πώς επωφελείστε απο το Digital Signage;

Digital Signage Solutions

Η εφαρμογή Digital Signage αποτελει άκρως αποδοτική 
επιλογή για κάθε σενάριο άμεσων μεταβολών 
και επικαιροποίησης σύμφωνα με τις ανάγκες επικοινωνίας 
της πληροφορίας. Το δικό σας μήνυμα, ακριβώς σε αυτούς 
που θέλετε, σε συγκεκριμένη τοποθεσία, 
την κατάλληλη στιγμή.

 Σύγχρονη λύση διαφήμισης, με 
μέγιστη απόδοση επένδυσης 
της επιχείρησης σας.

 Διαφημιστείτε μετά τις εργάσι-
μες ώρες, προγραμματίζοντας 
περιεχόμενο και χρόνο προβο-
λής του.

 Επιλογή ιδιόκτητου server ή 
ενοικίασης cloud-based σύνδε-
σης. 

 Προγραμματισμός μεταφόρτω-
σης μεγάλων αρχείων κατα τον 
χρόνο μικρότερης επιβάρυνσης 
του δικτύου.

 Απεικόνηση ποικίλου περιεχομέ-
νου πολυμέσων. Εικόνες, βίντεο, 
ήχος,  τροφοδοσία περιεχόμέ-
νου απο ιστοσελίδες, κ.ά.

 Σύγκριση στατιστικών απο 
τις αναφορές πωλήσεων και 
τις πληροφορίες του Digital 
Signage.

Συγκεκριμένα οφέλη

Σημείο Πώλησης

Κατευθύνετε μυνήματα ειδικών προσφορών και προώθησης 
προϊόντων στους πελάτες σας. Μειώστε τις δαπάνες 
εκτυπώσεων και την ανάγκη παραλαβής τους απο τους πελάτες 
σας. Μετατρέψτε τα μυνήματα σας σε κέρδος, άμεσα και με μιά 
ματιά στις οθόνες του Digital Signage. 

Δημόσιοι χώροι - οικήματα

Σε εκπαιδευτήρια, κέντρα ιατρικής περίθαλψης, δημόσια 
κτίρια, το Digital Signage αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ 
προσωπικού και κοινού. Μεταδώστε την επιθυμητή πληροφορία 
και ανακοίνωση, στοχευμένα και σε πραγματικό χρόνο ή 
προγραμματισμένα την ώρα που θέλετε. 

Φιλοξενία και Ψυχαγωγία

Εμπλουτίστε την εμπειρία προς τον πελάτη σας δημιουργώντας 
ένα ακόμα πιο ενδιαφέρον οπτικά περιβάλλον. Παρουσιάστε 
παροχές και υπηρεσίες σε σημεία-κλειδιά και αναδείξτε την 
επιχείρηση σας. 
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