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Dobrodošlica
Avtomatiziran pozdrav pomembnih 
gostov ob prihodu na obisk

Aplikacija za predvajanje & prikazni modul

Prvi vtis gostov, ki prihajajo na srečanje in stopijo v vaše 
poslovne prostore je pomemben. Modul Dobrodošlica 
s svojim avtomatiziranim in personaliziranim 
prikazovanjem ter preprostim urejanjem v oblaku 
dodaja vaši zgodbi poslovnih obiskov kreativen detajl 
in piko na “i” vašem ugledu. S pozdravom in izkazanim 
spoštovanjem gostov dvigne nivo vašega poslovanja in 
vam s tem omogoči odličen začetek srečanja.

» Nastavljiv čas predvajanja

» Enostavno urejanje preko spleta

» Predvajanje na vsakem zaslonu

» Varno gostovanje v oblaku

040 842 313
studio@domdesign.com

Informacije
& naročila

Prikazovanje pozdrava je popolnoma 
avtomatizirano in nastavljivo s točnim časom 
začetka in konca prikazovanja, ob nedelovanju 
pa se na zaslonu lahko vrti vaša privzeta 
shema oglasov in sporočil. 
Aplikacija s celotnim sistemom je gostovana 
varno v oblaku, kar vam omogoča enostavno 
spreminjanje vsebine za prikaz preko spletnega 
vmesnika kjerkoli in kadarkoli.
V prikazovalnik lahko z dodatnim mini 
računalnikom spremenite vsak LED ali Smart 
TV, nudimo pa tudi ponudbo zaslonov za nakup 
ali najem.
Glede na vaše potrebe prilagodimo celoten 
izgled prikazane vsebine, izbirate pa lahko med 
vrsto že pripravljenih modulov kot so slikovni 
oglasi, video, obvestila, itd.
Prikazni modul Dobrodošlica je sodobna rešitev, 
ki vam nudi višji nivo interakcije z vašimi gosti.

Preverite tudi 
katalog in 

našo ponudbo 
zaslonov na

litebox.si

dobrodoslica.si
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Spremenite 
vsak TV v svoj 
informacijski 

zaslon

Paketi aplikacije
Ref LB-01-01 LB-01-02 LB-01-03 LB-01-04 LB-01-05

Paket XS S M L XL

Zasloni 1 3 5 10 20

Spletni prostor 100 mb 1 gb 2 gb 3 gb 5 gb

Moduli 2 3 5 10 15

Lastna domena - x x x x

Uporabniški računi 1 1 2 3 5

Podpora (15’ interval) 1 1 2 3 4

Cena (€) / mes 10,00 30,00 60,00 120,00 240,00

V ceno ni vključen 22,00 DDV.

Priporočeno za 
prvi korak v svet 
prikazovanja
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Za storitev aplikacije ni potrebne vezave. Cena vključuje začetno vzpostavitev in osnovno prilagoditev prikaza. V ceno storitve 
ni vključeno fizično nameščanje zaslonov ali televizorjev. Storitev se plačuje mesečno na podlagi izstavljene fakture zadnjega v 
mesecu za iztekli mesec.  Ponudba je veljavna od 22. 6. 2022. Pridržujemo si pravico do spremembe paketov in cen. 
V cene ni vključen 22,00 DDV.

Mini predvajalnik
V digitalni prikazovalnik vsebine lahko z mini 
predvajalnikom pretvorite vsak sodobni LED ali LCD 
zaslon z HDMI in internetnim priključkom. V kolikor 
imate SmartTV, mini predvajalnik ni potreben, vendar 
je zaradi avtomatskega zagona in vzpostavitve ob 
izpadih električnega toka priporočljiv.

Osnovni model: 190,00 € + ddv 
Zmogljivejši model: 290,00 € + ddv

Za zalogo, dobavljivost in aktualne cene nas kontaktirajte.

Cena samostojnega modula: 5,00 € / mes
V primeru, kjer modul izstopa iz porabljene kvote modulov aplikacije.

Oblak
Mini  
predvajalnikPreverite tudi katalog 

in ponudbo mini 
predvajalnikov na

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

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

Video
Prikažite katerikoli Youtube 
ali drugje naloženi video 
ali predstavitev vašega 
podjetja.

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

Urejanje v oblaku brez 
menjave ključkov
Celoten sistem je pozicioniran v oblaku, kar 
omogoča enostavno spreminjanje prikazane 
vsebine preko spleta, kjerkoli in kadarkoli. 
Vsak zaslon sproti prilagodite glede na goste 
oziroma oblikovalce, ki jih pričakujete. Postopek 
je preprost in hiter, brez zamujajočega 
preklapljanja USB ključev.

Preverite nabor 
vseh modulov na

litebox.si
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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.

Prilagodljiv izgled
Glede na vaše potrebe prilagodimo celoten 
izgled prikazane vsebine. Prilagodimo barve, 
pisavo in ozadje za popolnoma po meri izgled. 
Za ozadje lahko nastavimo tudi grafiko ali sliko, 
ki najbolje predstavlja vašo blagovno znamko.
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Primeri

Zaupajo nam
Zaupajo nam že številna slovenska uspešna podjetja in ustanove.

Aristotel, zdravstveni center Resistec & Athos Občina Brežice Komunala Sevnica

ZD Sevnica ...Občina Šentjernej Športna zveza Brežice
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Dodatna ponudba - 
oblikovanje oglasov
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.

Zanesljiva podpora 
in servis
V sklopu zagotavljanja storitve vam za uspešno 
rast, delovanje in prinašanje rezultatov 
ponujamo popolno podporo z možnostjo 
dodatnega servisa. Podporo vam nudimo v 
vseh fazah od priprave projekta, izvedbe in 
servisa v fazi rednega delovanja storitve.


