PRIKAŽI DIGITALNO

Spletna aplikacija za predvajanje
oglasov na LED zaslonih

Zanesljivo
delovanje in
upravljanje vseh
zaslonov z
enega mesta

Neskončne
možnosti
prilagoditve
in prikaza
podatkov

Idealna rešitev za vaše
notranje oglaševanje
Prikazujte vašo ponudbo in oglase
s pomočjo spletne aplikacije na
vseh vaših zaslonih hkrati.
» Integracija z zunanjimi sistemi
» Nadzor zaslonov z enega mesta
» Popolna prilagoditev
vsebine in izgleda
» Aplikacije na dotik

DEMO

Zaupajo
nam mnoga
slovenska
uspešna
podjetja in
ustanove

Idealna rešitev za podjetja in organizacije
nudi različne metode digitalnega
oglaševanja tako na področju notranjega
obveščanja kot tudi prodaje.
Prihodnost komuniciranja je v digitalizaciji
podatkov in njihovi vizualizaciji in na tem
področju ponujamo napredne rešitve.
Rešitev LiteBox preko spleta z enega mesta
omogoča učinkovito interno oglaševanje na
vseh vaših LED zaslonih.
Rešitev med drugim omogoča prikazovanje
vsebin s spletnih strani in poslovnih
sistemov, objavo obvestil, dogodkov, novic
in akcij, nudimo pa vam tudi kakovosten
oblikovalski servis, s katerim poskrbimo za
vaš marketinški imidž.

Pokličite za demonstracijo

040 842 313

studio@domdesign.com
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Več referenc na naši spletni strani

domdesign.com/sl/zasloni/zgodbe
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Informacije
in naročila

Tehnične specifikacije
Internetni ponudnik

Domdesign / Siel

SSL certifikat

Na domeni predvajanja

Strežnik

Domino Server
(Linux / Nginx)

Varnost

Zaklepanje s ključem

Baza podatkov

MySql Percona

Podpora

Svetovanje, administrativna
podpora

Urejevalnik vsebine

Domdesign Domino

Priključitev

Brezplačna

Aplikacija

Domino.Litebox 2.0

Garancija

1 mesec

Vsebina paketov
Ref

LB-01-00 LB-01-01

LB-01-02

LB-01-03

LB-01-04

LB-01-05

Paket

Free

XS

S

M

L

XL

Zasloni

1

1

3

5

10

20

Spletni prostor

50 mb

100 mb

1 gb

2 gb

3 gb

5 gb

Moduli

1 (oglasi)

2

3

5

10

15

Lastna domena

-

-

x

x

x

x

Uporabniški računi

1

1

1

2

3

5

Podpora (15’ interval)

-

1

1

2

3

4

Oglasi + logotipi

x

-

-

-

-

-

Cena (€) / mes

0,00

10,00

30,00

60,00

120,00

240,00

V ceno ni vključen 22,00 DDV.

Priporočeno za
prvi korak v svet
prikazovanja

Dodatno
Dodatni zaslon

5 € / mesec

1 gb dodatnega prostora

2 € / mes

Dodatni uporabnik

1 € / mes

Dodatni modul

Po ceniku

LiteBox Raspberry Pie vmesnik

Po ceniku

V pakete je vključena osnovna telefonska in e-mail podpora. Ponudba velja ob minimalni vezavi za 3 mesece.
Letni paketi se plačajo na podlagi predplačila za naslednje obdobje. Mesečno gostovanje se plačuje na podlagi izstavljene
fakture za prejšnji mesec (rok 14 dni).
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Ponudba je veljavna od 12. 1. 2022. Pridržujemo si pravico do spremembe paketov in cen. V cene ni vključen 22,00 DDV.

Nabor prikaznih modulov
Izbirate lahko med več vsebinskimi moduli, ki vsebino avtomatsko prikazujejo na zaslonih brez
potrebe po oblikovanju. Vse vnose lahko časovno omejite ali jim nastavite datum prikaza v
prihodnosti ter preko enostavnega vmesnika in urejanja na daljavo popolnoma nadzirate prikaz,
vsebino in scenarij predvajanja.

Slikovni oglasi

Koledar

Obvestila

Moduli po meri

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.

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

Knjižnica modulov
Novice

Akcije

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

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

Na voljo so že predprogramirani moduli, v
katere vnašate vaše ažurne vsebine, te pa se
programirano prikazujejo na vaših zaslonih, brez
da potrebujete oblikovati posebne oglase.

VEČ

Touch aplikacije

Integracija podatkov

Zanesljiva podpora in servis

Kot zanimivo nadgradnjo za
uporabnike vaših prostorov in centrov
ponujamo tudi programirane touch
screen aplikacije, preko katerih vaši
uporabniki lahko brskajo med vašimi
oglasi, obvestili, dogodki, novicami,
ponudbo, ceniki in drugimi vsebinami.

V naši ponudbi je tudi samostojen
CRM, ERP sistem, ki ga lahko
uporabljate za digitalno poslovanje
vašega podjetja in je že avtomatsko
povezan z delovanjem spletne strani.
Storitev prikazovalnikov tako lahko
vedno povezujete z vsemi vašimi
poslovnimi funkcijami in procesi,
možna pa je tudi povezava strani z
zunanjimi sistemi in rešitvami.

V sklopu zagotavljanja storitve
vam za uspešno rast, delovanje in
prinašanje rezultatov ponujamo
popolno podporo z možnostjo
dodatnega servisa:
• Administrativna in tehnična
podpora
• Programiranje novih funkcij
• Svetovanje in odprava napak
• Marketinško svetovanje in snovanje
• Oblikovanje oglasov

Oblikovanje oglasov
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V naši dodatni ponudbu vam nudimo
tudi pomoč pri vodenju vašega
marketinga z zasnovo in oblikovanjem
oglasov. Vse zaslone vam tako lahko
urejamo in vodimo mi.

