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Co pro Vás můžeme vyřešit?
účinné a prověřené nástroje pro provozování digitálních reklamních sítí po hardwarové
i softwarové stránce
možnost nabídnout moderní prostředek pro účinnější komunikaci Vašich klientů
komunikační kanál, jehož účinnost můžete měřit
veškerou digital singage infrastrukturu, zatímco Vy se věnujete své hlavní podnikatelské činnosti

Co Vám naše řešení přinese a co získáte?
kvalitní nástroje pro dosažení zisků díky cílené komunikaci
možnost okamžité obměny vizuálního obsahu bez zásahu
do zařízení (u klasických médií je například nutné vyměnit plakát)
měřitelnou zpětnou vazbu o účinnosti reklamních kampaní
zobrazení více informací nebo reklamních spotů na jednom nosiči
vysílání dynamických spotů, předělů a prokládacích efektů
stálý svit obrazové informace, což například u venkovních
LED obrazovek upoutává více než klasické, ve dne nesvítící plochy
snížení personálních i cestovních nákladů na plánování
i výměnu reklamních kampaní

Pro koho je naše řešení vhodné?
pro reklamní agentury, které provozují reklamní sítě
pro mediální agentury, které dodávají klientům komplexní řešení marketingové komunikace
pro každý podnikatelský i veřejný subjekt, který řeší digital signage

Jak naše řešení vypadá?
Softwarové aplikace od Ki-Wi Digital:

Ki-Wi Server
Ki-Wi Server je plně profesionální
systém pro správu digitálního obsahu a vzdálené řízení digitálních
obrazovek. Nabízí maximální spolehlivost, nekompromisní funkčnost,
snadno použitelné ovládací rozhraní
a mnoho dalších vlastností.
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DIGITÁLNÍ ZOBRAZOVACÍ PLOCHY
ONLINE OVLÁDACÍ APLIKACE

Ki-Wi Player
Ki-Wi Player je komplexní softwarová aplikace pro přehrávání
digitálního obsahu na libovolných
digitálních plochách. Přehrává snadno videa, fotografie, texty, webové
stránky či PDF. Díky vzdálenému
řízení a naprosté bezobslužnosti
se jedná o silný nástroj pro profesionální prezentaci.

Ki-Wi EyeMetrics
Ki-Wi EyeMetrics je software pro měření účinnosti
informačních a reklamních sdělení zobrazovaných na digitálních plochách. Umělá inteligence v Ki-Wi EyeMetrics
umožňuje lepší cílení na zákazníka, sleduje a vyhodnocuje
dění v okolí místa s běžící prezentací a reaguje automatickou
úpravou obsahu. Získává přehled o pohlaví i věkové skupině
osob. Také umožňuje měření účinnosti inzerce.

Ki-Wi Analytics
Ki-Wi Analytics je komplexní analytický nástroj, díky kterému získáte
potřebné informace pro vyhodnocení zpětné vazby. Informace
o Vašich zákaznících Vám pomohou
optimalizovat obsah prezentace
a zvýšit tak tržby.

Ki-Wi ActiveCatalog
Ki-Wi ActiveCatalog je aplikace
pro moderní a účinnou prezentaci
Vašich produktů. Pomáhá šetřit
skladovací prostory, poskytne detailní produktové informace, informuje zákazníky i zaměstnance.
Aktuálně nabízí 5 standardních
variant i provedení na zakázku.

Ki-Wi NaviSystem
Ki-Wi NaviSystem Vás bude
pohodlně navigovat v budově na
konferenci, v hotelu, obchodním
centru nebo v libovolném městě.
Interaktivní
vlastnosti
řešení
umožňují práci s informacemi pomocí dotykové obrazovky.
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DIGITÁLNÍ ZOBRAZOVACÍ PLOCHY
ONLINE OVLÁDACÍ APLIKACE

Jak to funguje? Neuvěřitelně snadno!
Uživatel ovládá zobrazovaný obsah a funkce na nejrůznějších digitálních plochách prostřednictvím
internetového prohlížeče na libovolném zařízení (PC, MAC, tablet
a další).

Uživatelé

Internet. prohlížeč

Ki-Wi Server
Smart TV
nebo
Smartphone

nebo
Tablet

nebo
MAC

PC

Typy reklamních nosičů v naší nabídce,
připravených pro kreativní tvorbu

Rámeček LCD

Tablet

Kiosk nástěnný

Kiosk klasický

Kiosk venkovní

LCD TV

Monitor

Projektor

Zpětná projekce

Interaktivní stůl

Stěny z monitorů

Navigační systém
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