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PRIKAŽI DIGITALNO

PRIHODNOST DIGITALNEGA
PRIKAZOVANJA JE TU

domdesign.com

»Danes je zaslon
mobilnik ali televizija,
jutri bo zaslon vsaka
površina. Urejajte
jo digitalno.«

Digitalni
dinamični dizajn
Dinamična vsebina se v
vizualnem oglasu menja v
živo pred vašimi očmi
Obdobje statičnega oblikovanja
nadomeščamo z programiranim
dinamičnim dizajnom, ki vso
vsebino črpa iz baz podatkov
in digitalnih virov ter jo preko
aplikacij in zaslonov vizualizirano
prikazuje na katerem koli formatu.
Tiskane vire nadomeščajo
digitalni, zato se razvoj usmerja
v programiranje prednarejenih
modulov, ki vedno prikazujejo
vsebino v živo in s tem omogočajo
prikaz in menjavo podatkov živo.

Digitalno že prikazujemo
video in slikovne oglase.
Naslednji izziv je prikazovanje
dinamičnih programiranih vsebin.

Fluidno oblikovani oglasi, ustvarjeni s
HTML5 in CSS3 tehnologijo, ne glede
na razmerje ali orientacijo dosegajo
popolnoma odziven učinek z avtomatskim
prilagajanjem na dimenzije prikazovalnika.
S pretežno izvedbo v vektorskem formatu
so vedno v kvalitetni resoluciji.
Dinamična struktura prinaša osnovni
učinek kot slika in dodaja še veliko več
z možnostjo animacij, tranzicij in več
slikovnimi kadri.

Spreminjanje
informacij
v živo pred
vašimi očmi.

A najboljše prednosti dinamičnega
oblikovanja so integracija podatkov
in kompatibilnost z oddaljenimi
sistemi. Podatki se lahko berejo
z baze, dodajajo in urejajo preko
CMS sistema, ali pa v celoti pobirajo
oddaljeno. Nič več oblikovanja in
nalaganja slik, le še avtomatizirano in
popolnoma nadzirajoči vizualizirani
podatki.

Idealna rešitev za vaše
notranje oglaševanje
Prikažite vašo ponudbo,
oglase ali tehnične podatke
preko spletne aplikacije na
vse vaše zaslone hkrati.

Časovno
nastavljive
vsebine

Avtomatski
zagon po
izpadu elektrike
Avtonomija
je ključ do
uspeha

Aplikacija z
minimalno
porabo skrbi
za okolje.

Svetlobno hitro in zeleno
Napredna in varčna tehnologija
Jedrni sistem deluje na DominoCMS open source tehnologiji v obliki
spletne aplikacije. Aplikacija je svetlobno hitra, izjemno lahka in
podatkovno nepotrošna, zaradi česa je zelo energetsko učinkovita
in zelena. Porabi več kot 1000% manj energije na naročnikovi kot
strežniški strani.

Nadzirajte svojo
prihodnost
Vse je avtomatizirano in
časovno nastavljivo
Vsi moduli so ustvarjeni z možnostjo planiranja. Izberete lahko datum
in čas začetka projekcije in zaključka prikazovanja. Tako lahko nastavite
vse že tedne in mesece vnaprej, nato pozabite in pustite, da od tam
pustite, da sistem prevzame in prikaže.

Po meri
moduli
Dinamična
vsebina

Atraktiven
animiran
dizajn

Popoln
oddaljen
nadzor

Touch
aplikacije

Prikažite na
spletni strani
in na zaslonih
hkrati.

Integracija zunanjih
podatkov
Pridobite vašo vsebino iz
obstoječih sistemov in aplikacij
Litebox se da popolnoma integrirati z zunanjimi CMS, CRM ali
drugimi programskimi rešitvami in aplikacijami. Lahko prebira
vsebino iz zunanjih podatkovnih baz ali datotek. Podatke urejate
tudi preko obstoječega CMS sistema in vsebino prikazujete hkrati
na spletni strani in zaslonih.
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Popoln nadzor na daljavo
Vse vsebine za zaslone po vseh vaših izpostavah
po celem svetu lahko nadzirate z enega mesta.
• Centralizirana spletna
administracija
• Varni dostopi
• Neomejeno aplikacij
in zaslonov
• Urejanje preko mobilnih
in drugih naprav

Vse vsebine urejate z enega mesta,
s centraliziranega spletnega
CMS sistema, do katerega lahko
dostopate na varen način s
katerekoli omrežene napreve.
Vsebine lahko hitro urejate tudi
preko mobilnih naprav.

Enostaven za uporabo
Odličen dizajn in uporabniška uzkušnja skupaj z
izjemno hitrostjo sistema omogočata ekstremno
hitro urejanje. Vsaka informacija se lahko spremeni
ali objavi v času sekund.
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Mobilnik

Računalnik

Tablica

Spletna
administracija

Aplikacija 1

Zaslon 1

Zaslon 2

Spletna
trgovina 1

Zaslon 3

Zaslon 4

Touch
aplikacija 1

Zaslon 1

Zaslon 4

Sistem pravic uporabnikov
Določajte točne pravice kdo
lahko ureja vašo vsebino
in na katerih zaslonih
Sistem vam nudi popoln nadzor nad vsemi zasloni
preko sistema uporabnikov in uporabniških
stopenj. Določate lahko urednike posameznih
področij in pravice do urejanja posameznih
segmentov, tako da lahko točno določeni
uporabniku urejajo določene vsebine in zaslone.
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Vodilni

Managerji

Moderatorji

Zaslon

Zaslon

Managerji

Moderatorji

Zaslon

Zaslon

Moderatorji

Zaslon

Zaslon

Zanesljivo delovanje
in podpora
24 ur na dan

Zanesljivo
gostovanje v oblaku

Odzivna in
zanesljiva podpora

Neprekinjeno in
varno delovanje

Z vami pri urejanju in
ustvarjanju vsebine

Celoten sistem in aplikacije so gostovane
v oblaku, tako da je delovanje zanesljivo,
varno in neprekinjeno.

Najpomembnejši dejavnik delovanja
je zanesljiva in odzivna podpora, ki
pomaga pri objavljanju, administraciji,
pomoči uporabnikom in urednikom ter
pri odpravi vseh tehničnih težav.

Vse kar
potrebujete
za uspešno
delovanje in rast.

Neomejena rast
in nadgrajevanje
Zagotavljanje dolgotrajnosti
opreme in aplikacij
Tehnologija sistema omogoča
nadgrajevanje in razvoj aplikacije z
novimi tehnologijami, predvsem pa
novimi možnostmi razvoja prikaznih
modulov in aplikacij.

Oglasne sheme
Kreirajte različne oglasne sheme, ki se
lahko menjajo na enem ali vseh zaslonih
• Različne vsebine glede na sheme
• Časovno nastavljiv prikaz sheme
• Različne sheme na
različnih zaslonih

Z oglasnimi shemami lahko kreiramo skupine
prikaznih modulov in vsebin ter tako urejamo
prikaze na eni ali vseh napravah. Oglasno
shemo lahko menjamo in nastavljamo
časovno, tako da že vnaprej nastavimo kdaj
se bo prikazovala in kje.
Več shem lahko prikazujemo na eni napravi,
lahko pa različne sheme prikazujemo na
različnih zaslonih odvisno od ciljnih skupin in
lokacij.

Obvestila

Oglasi

Akcije

Obvestila Proizvodnja

Malice

Obvestila Dobrodošli

Shema kupci

Proizvodna

Shema uprava

Prodajalne

Proizvodnja

Uprava

Zaslon 1

Zaslon 2

Zaslon 3

Zaslon 4

Zaslon 1

Novice

Zaslon 4

Komu lahko prikazujemo?
Digitalno prikazovanje je namenjeno
tako zunanjem kot internem
oglaševanju, predvsem pa z njim
lahko rešujemo tudi procese, ki
izboljšujejo procese v podjetju.
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Interno
obveščanje

Oglaševanje
kupcem

Odličen način za notranje
obveščanje, preko katerega
lahko prikazujemo obvestila
zaposlenim, jedilnike za malico,
novosti v podjetju, navodila
in druge interne vsebine in
dokumente.

Uporabnikom in kupcem lahko
prikazujemo akcije, produkte
in storitve z različnimi moduli
od slikovnih oglasov, do video
oglasov, obvestil, dogodkov in
drugih aktualnih vsebin.

»Cilj je prikazovanje dinamičnih
programiranih vsebin, ki povečujejo
prodajo, zmanjšujejo stroške in
optimizirajo poslovne procese.«

Prikazovanje
uporabnikom
Uporabnikom lahko prikazujemo
tudi vsebine, ki niso strogo prodajne
npr. usmerjevalne table, obveščanje,
navodila za postopke, čakalne vrste,
itd.

Integracija
proizvodnih in
poslovnih procesov
Na zaslonih lahko prikazujemo tudi
podatke s strojev in aktivnih sistemov,
tako da lahko preko njih zaposleni
spremljajo ali urejajo delovne procese,
ki se dogajajo v živo in na ta način
pohitrijo in optimizirajo proizvodnjo
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Rešitve
Od samostojne aplikacije do
celostnih rešitev z LED zasloni
Če že imate svoje zaslone je Litebox na voljo kot samostojna aplikacija, ki se
lahko namesti na vaš obstoječ Smart TV. Za boljše delovanje je na boljo poceni
LiteBox mini player, ki omogoča avtomatsko delovanje in zagon. Polna LiteBox
izkušnja vam nuti nakup ali najem zaslonov s polno funkcionalnostjo aplikacije in
nadzora.

LED zasloni
Nakup ali najem
Ponujamo nakup in najem digitalnih
LED zaslonov, ki jih lahko postavitev
na svoja predstavitvena mesta od
poslovnih in prodajnih prostorov, do
čakalnic, javnih izložb ter vseh mest,
ki so na voljo vašim uporabnikom.
Zasloni so oblikovani moderno,
nevpadljivo in minimalistično,
izdelani iz kakovostnega aluminija s
pleksi vdelavami ter statično stabilni.
Na voljo so tako interne rešitve za
notranjo uporabo, kot tudi eksterne
rešitve za uporabo zunaj.
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Aplikacija
Spletna aplikacija za predvajanje
oglasov na LED zaslonih
Aplikacija deluje kot naročena storitev. Odvisno od vašega
paketa in prilagoditev plačujete za količino zaslonov in
možnosti. Osnovna storitev se ureja preko naše nadzorne
plošče Domino, naprednim uporabnikom pa lahko rešitev
integriramo v obstoječe sisteme, ki gostujejo pri nas.

Mini predvajalnik
Mini računalnik za
predvajanje na zaslonih
Litebox player je mini računalnik, ki predvaja vašo
aplikacijo na vaših zaslonih. Je izjemno zanesljiv in
nizko energetsko potraten. Omogoča avtomatski
zagon aplikacije in možnosti nastavitev vklopa in
izklopa. Je izjemno majhen in se lahko skrije v ohišje
ali za LED predvajalnik. Omogoča wi-fi ali dostop
do interneta s kablom. Nova generacija Raspberry
Pi 4 omogoča tudi predvajanje HD filmov in nasploh
izjemno hitro in tekoče delovanje.

Z
ve
se zn
USB klj
okornih
katere
og

LiteBox lahko deluje v tisočih
instancah. Nič ni preveliko.
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Neskončne možnosti
Povežite več zaslonov skupaj, predvajajte
različne vsebine ali sheme in mnogo več

Povežite več zaslonov v en
kontinuiran zaslon

Prikazujte različne vsebine
na različnih zaslonih

LED jumbo zasloni

Zunanji zasloni

Vse vrste
prikazovalnikov
Razvijte mrežo novih in vprežite
svoje obstoječe zaslone

LED televizorji

Tablice

Notranji samostoječi
zasloni

Računalniški
zasloni

Nova razsežnost
interakcije z
uporabniki
Nadgradite
komunikacijo z
možnostjo interakcije
uporabnikov
Zaslon je lahko enosmerno komunikacijski s
prikazovanjem ali interaktiven z možnostjo
funkcij na dotik.
S touch screen zasloni kombinirajte vizualno
prikazovanje z uporabniškim vnosom in
sodelovanjem. Kadar uporabniki niso aktivni
se bodo avtomatsko prikazovale vsebine, ko
se bodo dotaknili površine, pa bodo lahko
brskali po vsebinah kot na spletnih straneh,
aplikacijah, kjer bodo lahko prijavljali probleme,
naročali hrano, sodelovali v nagradnih igrah, se
prijavljali na obrazce in e-pisma. Ni omejitev za
interakcijo.
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Nova
dimenzija z
uporabniškim
povratnim
odzivom

Touch
aplikacije
Razvijemo in v sistem vključimo
vse vrste mobilnih in spletnih
aplikacij. Vaši zasloni tako dobijo
novo dimenzijo.

• Nagradne igre
• Prijavnice
• Igrice
• Virtualni katalogi
• Spletne trgovine
• Mailing liste

Digitalni zasloni

Samostoječi zasloni
Tablice

Moduli
Neomejene možnosti prikaza
Prikazni moduli
in predloge
Knjižnica virov, ki pokrije
večino vaših potreb
Izbirajte iz knjižnice prikaznih modulov
in predlog, ki se raztezajo na različna
področja od zdravstva, nepremičnin,
bančništva, do dogodkov, mestne
uprave, turizma, hotelov, inženiringa in
veliko več.
Moduli in predloge so že pripravljeni
z vsemi potrebnimi vnosnimi polji, ki
ustrezajo za večino predstavitvenih
potreb. Vsi moduli se lahko prilagodijo
in integrirajo z zunanjimi podatki
ali za napredne naročnike izdelajo
popolnoma iz nule.

Popolna
prilagoditev in
moduli po meri
Moč prilagoditve vsebine
vašim potrebam
Vsi prikazni moduli se lahko
prilagodijo. Na podlagi potreb lahko
prilagodimo obstoječe module ali pa
izdelamo popolnoma nove.
Analiziramo vašo aktivnost, ustvarimo
koncept vašega toka podatkov,
programiramo module za vnos in
oblikujemo predlogo za aplikacijo,
ki jo lahko začnete predvajati v vaši
obstoječi shemi.

Vedno uporabni osnovni moduli
V knjižnici je velika izbira osnovnih modulov,
ki so takoj pripravljeni za uporabo

Slikovni oglasi

Koledar

Obvestila

Osnovna
funkcionalnost je
prikaz vertikalnih in
horizontalnih slikovnih
FullHD oglasov, ki se
menjavajo z animacijo.

Vnašate svoje mesečne
dogodke, ki so
prikazani na seznamu
dogodkov.

Vpisujete obvestila z
naslovom, datumom
začetka in zaključka
prikazovanja in
vsebino. Obvestila se
prikažejo na seznamu
ali posamezno.

Novice

Akcije

Po meri

Vpišite vaše novice,
ki jim poleg naslova,
podnaslova in opisa
dodate tudi sliko.

Prikazujte vaše akcije in
znižane proizvode ter
jih nastavite na časovni
prikaz, tako da se po
izteku avtomatsko
umaknejo

Po vaših potrebah lahko po
meri sprogramiramo module
predvajanja, na katerih lahko
prikazujete poljubne podatke,
ki jih vnašate. (npr. razporeditev
gostov v vaših prostorih).

Napredni
tematski moduli
Izbirate lahko tudi
med že prilagojenimi
prikaznimi moduli za
različne dejavnosti

UPRAVA
FINANCE
RAČUNOVODSTVO
KADROVSKA SLUŽBA

Sestanek
skupščine
Modra dvorana,
13. 3. 2021

Primeri korporativnih modulov

Lokacija dogodkov
V hotelih in večjih poslovnih zgradbah lahko na
zaslone v določenem časovnem obdobju na zaslonih
prikazujete pot do dvorane v kateri poteka dogodek.
Možen je tudi izris načrta in avtomatiziran prikaz
dogodkov glede na bazo dvoran.

PRAVNA SLUŽBA
Podjetje 1
Podjetje 2
Podjetje 3

Logotip
podjetja

Logotip
podjetja

Logotip
podjetja

UPRAVA
Logotip
podjetja

Logotip
podjetja

Logotip
podjetja

Primeri korporativnih modulov

Digitalne usmerjevalne
grafike in seznami podjetij
Preko spletne administracije lahko urejate celotne usmerjevalne grafike
objektov, jih prikazujete na digitalnih zaslonih in sproti urejate.
V stavbah z veliko podjetji, lahko na hiter in enostaven način dodajate in
urejate nova podjetja z njihovimi logotipi in lokacijo oziroma nadstropjem.

Dobrodošli

v našem podjetju

Delegacija Podjetje
ga. Novak
g. Kos
mr. Johnson

Primeri korporativnih modulov

Dobrodošlica
Na vaš vhod, v avli oziroma pred upravo
lahko pred sestanki vklopite modul
dobrodošlice in napišete besedilo
dobrodošlice, naziv prihajajoče
delegacije in njene člane.
Modul se nastavi točno na uro in traja
do predvidenega zaključka sestanka, ko
se avtomatsko skrije, zaslon pa začne
predvajati predhodno, splošno shemo.
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Pravila
ravnanaja
COVID-19

v našem podjetju
Prosimo vse zaposlene
in uporabnike , da
se ravnajo v skladu s
priporočili varovanja
zdravja in NIJZ
Slovenija.
Hvala za razumevanje,
Uprava

Primeri korporativnih modulov

Obvestilni
sistem
Na delovna mesta, v avle, hodnike,
pisarne, prodajalne in druge prostore,
svojim zaposlenim in uporabnikom
komunicirajte obvestila.
Določite lahko segmente obvestil, tako
da se obvestila zaposlenim predvajajo
le na internih zaslonih, obvestila
uporabnikov pa javnih. Vsa obvestila
nastavite na časovno trajanje, tako da se
po izteku avtomatsko umaknejo.
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Kontakt in naročila
Stopite v stik in se dogovorite za sestanek
Obiščite našo spletno stran Litebox.si in naročite paketno storitev ali nas pokličite in
dogovorilise bomo za sestanek, kjer vam bomo predstavili našo napredno ponudbo.
Kjerkoli po svetu, tu smo, da vam nudimo najboljšo prikazno tehnologijo.
studio@domdesign.com |

+386 40 842 313
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Domdesign, d. o. o.
Šolska ulica 1, SI-8250 Brežice
ID za DDV SI64311449
Matična št. 5812089000
www.domdesign.com

LiteBox je produkt uveljavljenega
oblikovalskega/ programerskega razvojnega
studia Domdesign, avtorjev sistema za urejanje
vsebine DominoCMS in ustvarjalcev naprednih
rešitev na področju znamčenja, identitete,
marketinga, produktnega razvoja, spletnih in IT
rešitev.
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