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ŠKÁLOVATELNÁ ŘEŠENÍ 
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RYCHLÝ PŘEHLED PRODUKTU - TRVALÁ LICENCE  

Počet spravovaných displejů od 1	  –	  1
0.000

	  
Jednoduchý samostatný program 
pro správu obrazovek přes WiFi s 
tabletem nebo chytrým telefonem 
pro SME/SMB jako jsou: 

ü Restaurace, Kavárny,
Kantýny

ü Menší prodejny
ü Knihovny, Muzea
ü Předváděcí místnosti
ü Hotely

ü Firemní budovy
ü Školy a univerzity
ü Knihovny, Muzea
ü Nákupní střediska
ü Hotely, Nemocnice

SÍŤOVÁ EDICE 
WEB CMS pro menší místní sítě 
na PC s Windows 7/8/10 pro 
samostatné lokace jako jsou: 25	  –	  10.000	  

Displejů	  

10	  –	  5.000	  
Displejů	  

1	  –	  50	  
Displejů	  

1	  –	  	  20	  
Displejů	  

1	  –	  	  500	  
Displejů	  

1	  –	  	  50	  
Displejů	  

Jednoduchý samostatný program značení dveří 
pro zobrazení schůzek z Exchange nebo iCal: 
ü Schůzovní místnost ve firemních

budovách
ü Konferenční místnosti v hotelu
ü Úřady

Jednoduchý samostatný kioskový 
a prezentační program pro 
multidotykové displeje: 
ü Hotely
ü Maloobchody
ü Knihovny, Muzea
ü Předváděcí místnosti
ü Školy a univerzity

ü Firemní budovy
ü Maloobchodní řetězce
ü Hotelové řetězce
ü Bankovní pobočky
ü Stadióny a lokace akcí
ü Nákupní střediska
ü Komunitní sítě
ü Hotely, Nemocnice
ü Úřady

EDICE ENTERPRISE vvvvvvv 
WEB CMS jako virtualizovaný obraz 
serveru pro malé a střední sítě na  
CentOS Linux pro místní nebo 
veřejný cloud:

SAAS OPERÁTOR EDICE 

Více-klientský WEB CMS 
jako virtualizovaný obraz 
serveru pro síťové 
operátory digitálního 
značení nabízející službu  
cloudu pro své zákazníky:

ü Menší obchody
ü Maloobchodní řetězce
ü Komunitní sítě
ü Restaurace a kavárny
ü Nákupní střediska
ü Hotelové řetězce
ü Knihovny, Muzea
ü Školy a univerzity
ü Předváděcí místnosti

*)	  Tohle je pouze indikace 
průměrného počtu obsluhovaných 
displejů v zákaznických sítích	  
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RYCHLÝ PŘEHLED  CLOUD SLUŽBY PRODUKTU iChannel 7 

Počet spravovaných displejů od	  1	  - 
	  10.0

00	  

ü Menší obchody
ü Maloobchodní řetězce
ü Komunitní sítě
ü Bankovní pobočky
ü Nákupní střediska
ü Hotelové řetězce
ü Knihovny, Muzea
ü Školy a univerzity
ü Předváděcí místnosti

PŘEDPLATNÉ CLOUD SAAS 

Předplacená služba STiNO WEB CMS pro zákazníky, kteří chtějí používat program 
pro Digitální značení jako opakovanou službu, bez starosti o koncový server: 

1	  – 10.000	  
Displejů	  

PŘEDPLATNÉ BALÍKY CLOUD SAAS 

ü 12-měsíční předplatné za přehrávač
ü 24-měsíční předplatné za přehrávač
ü 36-měsíční předplatné za přehrávač
ü Měsíční předplatné dostupné od 100+ 

přehrávačů
ü Včetně aktualizace programu pro server a 

přehrávače
ü Včetně neomezeného množství přenesených 

dat 
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RŮZNÉ VERTIKÁLNÍ TRŽNÍ SEGMENTY 
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PŘÍKLADY ZÁKAZNICKÝCH INSTALACÍ 

650+ Lékáren ve Švýcarsku 240+ Bankovních poboček na Slovensku 180+ Videopůjčoven v Irsku 

750+ Prodejen s tabákem ve Švédsku 130+ Obchodů Telecom na Slovensku Instalace v pohostinství s 50+ obrazovkami 
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PŘÍKLADY ZÁKAZNICKÝCH INSTALACÍ 

450+ Úřadů a místních administrativních kanceláří v UK 300+ Restaurací a bister 80+ Čerpacích stanic nebo servisních stanic

50+ obrazovek ve školách a na univerzitních kolejích Muzea nebo lokace akcí Venkovní LED DOOH obrazovky
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WEB CMS ŘEŠENÍ iChannel 7 DIGITÁLNÍHO ZNAČENÍ

Řešení STiNO Digitálního značení 
jsou mnohonásobná a mohou 
být použité od jednoduché 
uvítací obrazovky až k celostátní 
síti s několika tisíci obrazovek 
uživatelských zařízení s Windows 
nebo Androidem.

Lokální nebo 
veřejný 
cloud

iChannel Server 

Webová správa
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PŘEHLED CMS FUNKČNOSTI PROGRAMU

• Přehled síťového panelu nástrojů
• Úložiště obsahu
• WYSIWYG editace zón a seznamu pro přehrávání
• Správa kalendáře a kampaně
• Správa přehrávačů a lokací
• Správa uživatelů a rolí
• Možnost více-klientského serveru
• Vícejazyčné - přiřazený jazyk k účtu  
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iChannel PROGRAMOVÉ EDICE - HLAVNÍ FUNKCE SERVERU 

Digital Media Player Software 
for Android 4.x

Produktová specifikace Síťová edice Enterprise Edice SaaS Operátor Edice

Doporučený počet spravovaných přehrávačů   1  –  50     5  –  5.000   	  	  	  	  	  25  –  5.000
Podpora jako VMware virtualizovaný obraz serveru 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  - ü    ü   
Podporovaný operační systém serveru  Windows 7/8  Vmware, CentOS 6   Vmware, CentOS 6  

Nabídka panelu nástrojů ü    ü    ü   
Nabídka obsahu a seznamu pro přehrávání ü    ü ü   
Editor seznamu pro přehrávání ü    ü    ü   
Nabídka kampaně kalendáře ü    ü    ü   
Nabídka správy přehrávače ü    ü    ü   
Nabídka správy uživatelů a rolí ü    ü    ü   
FTP Auto-akce 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  - ü    ü   
Proof-of-play (Důkaz o přehrání) hlášení                   - ü    ü   
Administrační nástroj pro analýzu serveru (munin)                   - ü    ü   
Podpora pro užívání multi-účtů (více-klientské)                   - ü    ü   
Licence na neomezený počet účtů (více-klientské) 	  	  	  	  	  	  	  	  	  - - ü   
Licence na pronájem programu iChannel v modelu SaaS  	  	  	  	  	  	  	  	  	  - - ü
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FUNKCE HLAVNÍHO PŘEHRÁVAČE WINDOWS VS. ANDROID

Digital Media Player Software 
for Android 4.x

Funkce produktu na iChannel 
DMP-W 
Přehrávač 
Windows 

DMP-A 
Přehrávač
Android

Podpora Multi Zone ü    ü   
Obrázky jako JPG, PNG ü    ü   
Videa jako mp4, wmv (podpora dalších formátů závislá od nainstalovaných kodeků v přehrávači) ü    ü   
Podpora multicast videa a web streamu ü    - 
Podpora pro Live TV tuner hardware  ü    - 
Podpora RSS Ticker ü    ü   
Textová podpora ü    ü   
Podpora pro  HTML5 web podporu ü    ü   
Podpora pro Flash SWF ü    -  
Podpora pro vlastní PowerPoint ppt nebo pptx ü    -  
RS232 příkaz například pro vypnutí/zapnutí obrazovky (vyžaduje RS232 konektor na hardware přehrávače) ü    ü   
Podpora pro eDoorSign Exchange Server a iCal kalendář                   - ü   
Podpora pro samostatný nástroj pro správu ePromoter Android  ü 	  	   ü   
Podpora pro screensaver kiosk režim ü    ü   
Auto-update funkce přehrávače ü    ü



ePromoter KLÍČOVÉ FUNKCE

Nástroj pro správu 
chytrých obrazovek pro 
SME aplikace

• Samostatná aplikace pro správu bez serveru (pro Android Chytré 
telefony nebo Tablety) 

• Android nebo Windows přehrávač pro přehrání obsahu
• Podpora obrázků, videí, HTML5
• Plánovač pro čas, den, všední den
• Šablony jako PowerPoint nebo HTML5
• Více-jazyčná podpora 
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touchPromoter KLÍČOVÉ FUNKCE

• Samostatný prezentační a kioskový program
• Podpora pro Windows 7/8
• Nástroj pro snadnou konfiguraci
• Vysoce přizpůsobitelný
• Obsahuje mnoho různých aplikací na prezentaci a ovládání 

pomocí gest jako  potažení prstem, přetočení stránky, 
Google mapy, kiosk prohlížeč, přelet, puzzle, stůl

• Podpora RSS Ticker
• Podporována služba Hlídací pes
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eDoorSign KLÍČOVÉ FUNKCE

Značení dveří 
Jednoduchá správa 
Hospodárný Android Tablet 
Hardware 

• Značení dveří pro kanceláře a administrační budovy, úřady, univerzity, 
tréninková centra, nemocnice, atd...

• Běží na OS Androidu
• Ovládání přes Microsoft  Exchange Server a iCal (Google kalendář)
• Vytváření a editace šablon přes iChannel WEB Portal 




