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 دیجیتال ساینیج 

 شبکه تصویری هوشمند  

 :های موجودچالش
های مورد نیاز و ضروری ، همواره آرزو داشته اند که بتوانند پیامهاسازی و تبلیغاتی در جامعه و سازمانهای اطالع رسانی و فرهنگهمه مدیران حوزه

روند اثرگذاری سریعتری ، ا تکرار آن در برابر جامعه مخاطبتقال دهند و باری به جامعه مخاطب خود انکمترین هزینه و بیشترین تاثیرگذف را با صر

 :مدیران سواالت زیر پیش آمده است . برای اکثررا ببینند

 ؟اطالع رسانی و ...... با قابلیت بیشترین اثرگذاری را داشته باشیمیک شبکه چگونه 

 اریم؟ن زمان در دسترسی مخاطبین خود بگذو یا ویدیویی را در کمتری پیام متنی و یا تصویریهای مورد نیاز را به صورت پیامچگونه 

 ها، اماکن مذهبی، محالت و ... ها، داروخانه، فرودگاههاها، هتل، مراکز خرید، تاکسیه در اماکن عمومی و خارج از خانه، مانند اتوبوسچگون

 آنها بگذاریم؟ برابراطالعات مد نظر را در کمتر از چند دقیقه در 

 ؟در شهر و یا سازمان داشته باشیم چگونه یک شبکه تصویری و نمایشی اختصاصی برای جامعه مخاطب خود

 :هوشمند شبکه تصویریراهکار 
گیرند و اطالعات نمایشی خود را از طریق امکانات شبکه ای ایشگرهایی که در یک شبکه قرار میعبارت است از نم، هوشمند تصویری شبکهراهکار 

های زمانی مشخص و به ترتیب مشخص نمایند و در بازهنمایشگر، بر اساس زمانبندی دلخواه مدیران شبکه، از یک سرور مرکزی دریافت می مستقر در

 .یر بسیار باالیی بر مخاطبین دارد، تاثاین شبکه نمایشی خارج از خانهشده آن را نمایش می دهند. 

 ز:دالیل استفاده از شبکه تصویری عبارتند ا
 ارائه آمار     *سرگرمی* خبررسانی          *تبلیغات         *      و سازمانیهای شهروندی * اطالع رسانی         *آموزش

 :عبارتند از هوشمندهای استفاده از این شبکه تصویری محل

 :ها، در تاکسین، های انتطار فرودگاه و راه آهمترو، سالن واگن، درون های مترو، ایستگاههای اتوبوس، ایستگاههااتوبوس در اماکن عمومی

  های مسکونی و...ورودی مجتمع ،های زنجیره ایفروشگاه ،مراکز خرید

 ها های مختلف و یا درشعب مختلف سازمانها، طبقات مختلف و سالن، در ورودی سازمانهای بزرگ و کوچکدر سازمان 

 بورس و...اصناف، اتی پلیس و خدمات دولت، ، ادارات پست، مراکز خدمها: بانکهای دارای شعب با پراکندگی وسیعدر سازمان 

  : آرایشی و...ها و مراکز ورزشیسالن ،ان و مراکز درمانیها، مطب پزشکها، داروخانهبیمارستاندر مراکز حوزه سالمت ، 

  : مراکز تفریحی و... ،هاموزه ،سینماها ها ،ها، رستورانپارک، هاهتلدر مراکز اقامتی و توریستی و تفریحی 

 هاها، مدارس، کتابخانهانشگاهدر مراکز آموزشی : د 
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 مزایای عمومی این راهکار عبارتند از :

 بسیار مقرون به و پشت سر هم در برابر پخش تیزرهای تلویزیونی و یا چاپ پوسترهای تبلیغاتی متععد :صرفه اقتصادی و سود آوری ،

 ، امکان درآمد از طریق پخش تبلیغات را فراهم می نماید.ی و فرهنگ سازیانجام اطالع رسان صرفه تر می باشند و عالوه بر

 گذارتر و جذابترند.بسیار تاثیررهای مبتنی بر چاپ پوستر و ... راهکا در برابر، ویدیوبه دلیل پخش تصاویر و  :قابلیت اثر گذاری بسیار باال 

 :تاخیرهای چاپ و نصب پوستر را ندارد و در کمتر از چند دقیقه مدیای جدید در تمام شبکه به نمایش گذاشته  صرفه جویی در زمان

 شود.می

 :را میتوان نمایش داد. متن نوشتاری روان ، زیر نویس و... انواع محتویات مانند ساعت، اوقات شرعی، تصویر، ویدیو ، محتویات قابل نمایش 

 :ی اطالع رسانی سریع استفاده نمودبرابالفاصله  در مواقع ضروری می توان سرعت عمل در مواقع ضروری. 

  بندی نمود و بر روی هر گروه اطالعات مشخصی را ارائه داد.مایشگرهای موجود در شبکه را گروهمیتوان ن تصویری:ایجاد گروه در شبکه 

 :ویدیو را نمایش داد.و  اوقات شرعی، چند تصویر، متن توان همزمان اطالعاتی چون ساعت،می نمایش همزمان چندین  نوع اطالعات 

 ساعت کارکرد نمایشگر را تنظیم نمود. و ، ساعات نمایشمی توان ترتیب نمایش، مدت زمان نمایش اطالعات: زمانبندی نمایش 

  :دارد. گرداند و بعد از آن سوددهیدر مدت زمان کمتر از چند ماه، کلیه سرمایه را باز میبازگشت سرمایه سریع 

  :و مدیریت آن نیز  نمایند که امن سازی گردیده، محتویات خود را از یک سرور دریافت میهمه نمایشگرهامدیریت متمرکز شبکه نمایش

 ول و آموزش دیده قرار دارد.بر عهده فرد مسئ

  :یا شبکه داخلی داشته باشیم  در هر کجا که برق یا باطری وجود داشته باشد و امکان شبکه ارتباطی موبایلگستردگی پوشش شبکه

 .توان نمایشگر را وارد شبکه نمودمی

 

 :ی فنیهای اصلی و مزایاویژگی
 صد در صد ساخت داخل کشور

 شود(، آخرین اطالعات به صورت متوالی پخش میزمانی دلخواه از سرور مرکزی )در صورت قطع اتصال به شبکههای به روز رسانی اطالعات در بازه

 های ایستاده.ا به صورت قاب عکس دیجیتال و مدلو ی (Indoor)های داخلی ( و محیطOutdoorهای بازبیرونی )مدلب در محیطقابلیت نص

یا به صورت مجزا از طریق اتصال حافظه  و ... ,Adsl, Wireless, GSM, 3G, 4G اطالعات از طریق انواع اتصاالت شبکه ماننددریافت قابلیت 

 خارجی

 صفحه نمایشگر در سازهای مختلف کوچک )سایز موبایل( تا سایز بزرگ )نمایشگرهای بزرگ صنعتی(قابلیت طراحی 

 )اگر مشتری دارای صفحه نمایشگر باشد( در سایزهای مختلف  های آمادهو تلویزیون قابلیت اتصال به انواع نمایشگرها

 HDMI, VGA, USBمضاعف از طریق پورت  قابلیت اتصال به نمایشگر

 ... کیبورد ورودی و خروجی دیگر از جمله موس، اتصال به هر گونه وسیله و قابلیت

 قابلیت پخش تصویر و ویدیو به صورت همزمان 

 مصرف برق بسیار کم، قابل اتصال به باطری 

 بر اساس درخواست سازمان سریع صفحه نمایش قابلیت اختصاصی سازی

 های مختلف )بدون محدودیت فرمت(تصویر با فرمت قابلیت برنامه ریزی و زمانبندی جهت نمایش ویدیو و

 کامال قابل انتخاب و سفارشی سازی می باشد. سایز نمایشگر، چیدمان صفحه نمایش، نوع قاب نمایشگر ...

 

 ها و خدمات:توانمندی

 محصول ساخت و اختصاصی سازی 

 محصول و آموزش پشتیبانی و  گارانتی محصول 


