Uniwersalne
rozwiązania
Digital Signage

Wykraczamy poza utarte ramy reklamy, oferując technologie,
które będą standardem za kilka lat.
Działamy na rynku polskim i zagranicznym od 2002 roku.

PROJEKT

Jesteśmy autoryzowanym partnerem znanych i cenionych producentów,
jak Samsung, LG czy Sharp. Jesteśmy również przedstawicielem
wielu marek zagranicznych na teren Polski.
Dostarczamy systemy zarządzania monitorami online, które pozwalają
na analizę zachowań klientów oraz dopasowywanie wyświetlanych

INTEGRACJA

informacji do wieku i płci osób patrzących na ekran. Systemy oferują także
dokładny monitoring pracy urządzeń oraz integrację z zewnętrznymi
systemami informatycznymi.
Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie w przestrzeni publicznej.
Umożliwiają wyświetlanie reklam w sklepach, galeriach handlowych,

MONTAŻ

bankach, restauracjach, na dworcach i w innych przestrzeniach, gdzie treści
promocyjne mogą spotkać się z dużym gronem potencjalnych odbiorców.
Zapewniamy kompleksowe usługi w zakresie instalacji, wykorzystując
nowoczesne systemy montażu, monitoringu oraz serwisu.
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MONITORY
REKLAMOWE

W ofercie SOLIX znajdują się wysokowydajne

Oferujemy kompleksowe usługi, dbając o fachowe

monitory profesjonalnie wyselekcjonowanych pro-

wsparcie naszych Klientów na każdym etapie realiza-

ducentów, jak SAMSUNG, LG, i wiele innych.

cji zlecenia. Dlatego, oprócz kompletnych zestawów
z oprogramowaniem do zarządzania, gwarantujemy

W odróżnieniu od tradycyjnych telewizorów monito-

profesjonalny montaż oraz instalację całego systemu.

ry mogą pracować w trybie ciągłym 16/7 lub 24/7,
na co opiewa 36-miesięczna gwarancja. Ponadto są

W naszej ofercie posiadamy zarówno monito-

to urządzenia stworzone do pracy w przestrzeni pu-

ry wewnętrzne, jak i zewnętrzne, które różnią się

blicznej, a konkretny model jest dobierany przez nas

wyższą jasnością matrycy oraz przystosowaniem

na podstawie złożonego zapytania.

do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych.
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MONITORY
DOTYKOWE

Nasze rozwiązania są nie tylko atrakcyjne wizual-

W ofercie posiadamy również kompletne monitory

nie, ale również wyróżniają się dużą funkcjonalno-

all in one z dotykową matrycą w technologii pojem-

ścią – monitory możemy wyposażyć w opcję ekranu

nościowej oraz wbudowanym systemem Android lub

dotykowego, co zostaje osiągnięte poprzez podłą-

Windows.

czenie profesjonalnej nakładki w postaci ramki lub
folii. Umożliwia to aktywację poszczególnych funkcji
na ekranie za pomocą palca – znacząco zwiększa to
komfort użytkowania.
Nasze ekrany można wykorzystywać zarówno w pozycji poziomej, jak i pionowej, co pozwala lepiej zagospodarować przestrzeń w obiekcie, a także łatwiej dostosować produkt do prowadzonych działań.
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MONITORY
ZEWNĘTRZNE

Rozwiązania Digital Signage wykorzystywane na

Oferujemy:

zewnątrz sprawdzą się idealnie do wyświetlania re-

totemy i infokioski zewnętrzne

klam, spotów, informacji. Poszczególne rozwiązania

zewnętrzne ekrany LED

przez nas oferowane pozwalają na wyświetlanie ob-

monitory zewnętrzne

razów w różnych rozdzielczościach oraz w różnych
formach. Każdy produkt posiada odpowiedni stopień

Realizacja zlecenia konsultowana jest na każdym

zabezpieczenia przed warunkami panującymi na ze-

etapie tak, aby urządzenie mogło pracować w zmien-

wnątrz. Wykorzystujemy najlepsze materiały, które

nych warunkach.

zapewniają pracę ciągłą urządzeń, jak odporna na
warunki atmosferyczne obudowa, spełniająca wszelkie normy, oraz monitory o wysokiej jasności 2500cd.

9

ŚCIANY
WIDEO

Wielkoformatowe

wyświetlanie

Rekomendujemy

zastosowanie

dowolnych treści promocyjnych to

jednego z naszych systemów do

już powszechnie stosowane roz-

zarządzania treścią, które są kom-

wiązanie, wykorzystywan nie tylko

patybilne z proponowanymi urzą-

podczas prezentacji, ale i w zwy-

dzeniami.

kłych sklepach, instytucjach i róż-

Nasze systemy pozwalają na do-

nych obiektach biznesowych.

wolny podział ekranu na wiele

Jesteśmy ekspertami z zakresu

niezależnych stref i zarządzanie

budowy tego rodzaju systemów

wyświetlaną treścią online z do-

o każdej wielkości i w niestandar-

wolnego miejsca na świecie.

dowych konfiguracjach. Ściany wideo budowane są z różnych typów
monitorów w zależności od specyfikacji miejsca, w jakim mają się
znajdować. Jeżeli nie są Państwo
pewni, które z naszych monitorów
najlepiej sprawdzą się w obiekcie,
zachęcamy do kontaktu z nami –
nasz profesjonalny zespół odpowie na wszystkie pytania oraz zaproponuje najlepsze rozwiązania.
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MENU BOARD

Menu board to doskonałe rozwiązania dla nowocze-

W naszej ofercie znajdują się profesjonalne

snych firm z branży gastronomicznej i nie tylko. Prze-

monitory, dla których dobieramy dedykowane do

kazują informację w sposób dynamiczny, a przede

tego typu rozwiązań uchwyty.

wszystkim atrakcyjny dla klienta.

Oferujemy nie tylko zakup monitorów, ale także
kompleksową usługę składającą się z odpowiednie-

Menu board to prezentowanie treści w efektowny

go oprogramowania do zarządzania, montażu oraz

i efektywny sposób. Odpowiednie oprogramowanie,

instalacji całego systemu. Zapewniamy indywidualne

które jest łatwe w obsłudze, pozwala na wyświetla-

podejście do każdego Klienta.

nie aktualnych promocji, menu, zdjęć potraw.
Treści mogą zmieniać się automatycznie w zależności od pory dnia, pory roku czy pogody. Mogą być
zintegrowane z systemami kasowymi oraz kioskami
interaktywnymi.
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INFOKIOSKI
I TOTEMY

Nowoczesne infokioski to rodzi-

Infokioski mogą pracować z do-

na interaktywnych urządzeń do

wolnym systemem operacyjnym

wyświetlania treści reklamowych

i dowolnym oprogramowaniem.

i informacyjnych. Oferujemy je

W zależności od zaawansowania

w wersji wolnostojących totemów

projektu oferujemy różne opro-

z monitorem dotykowym piono-

gramowania. Rekomendowanym

wym/poziomym oraz w postaci

przez nas jest system Central

ekranów naściennych.

Stacks dla zarządzania ekranami przy zastosowaniu pamięci

Urządzenia mogą być wykona-

w chmurze lub STINO DS dla re-

ne w wersji wewnętrznej bądź

alizacji, w których wymagany jest

zewnętrznej, do pracy poza bu-

serwer wewnętrzny.

dynkami i wyposażone w system
grzewczo-wentylacyjny. Wszystkie urządzenia są zabezpieczone
mechanicznie – blacha stalowa,
szyba hartowana, elektronika zamknięta na zamek. Wykazują odporność na uszkodzenia mechaniczne, a w przypadku urządzeń
zewnętrznych – także na działanie
czynników atmosferycznych.
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EKRANY LED

Ekrany LED wykorzystywane są w przestrzeni otwar-

mieszczeniu, nadając mu nowoczesny wygląd. Zapew-

tej głównie do wyświetlania reklam, które stanowią

niamy montaż ekranów oraz instalację systemu.

alternatywę dla statycznych plakatów czy billboardów,
a także w pomieszczeniach zamkniętych jako uatrakcyj-

Połączenie naszego systemu Digital Signage z ekra-

nienie różnego rodzaju eventów czy wydarzeń sporto-

nami LED gwarantuje najlepsze rozwiązanie na rynku.

wych. Różnią się przede wszystkim rozmiarem piksela,

Ekranem możemy zarządzać zdalnie z jednego miejsca.

w ekranach zewnętrznych – 6–50 mm, w wewnętrz-

System pozwala na bieżącą kontrolę wyświetlanych

nych – 0,6–10 mm, oraz większą jasnością ekranów

materiałów i szybkie zmiany treści w ciągu kilku sekund.

zewnętrznych.
Do systemu mogą być podłączane kolejne urządzenia
Ekrany LED charakteryzują się najwyższą jakością

wyświetlające obraz, zarówno ekrany LED, jak i stan-

materiałów, aby zapewnić ochronę przed zmiennymi

dardowe monitory, infokioski czy tablety.

warunkami panującymi na zewnątrz. Estetyczne wykończenia z pewnością sprawdzą się w każdym po-
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RAMKI
CYFROWE

Stylowe ramki cyfrowe to ciekawy

wyróżniają się szczególną kolo-

sposób na prezentację treści pro-

rystyką, wiernie oddającą barwy

mocyjnych. Nasza firma oferuje

i ich nasycenie. Zapewniają łatwą

produkty dwóch sprawdzonych

obsługę, w dużej mierze zauto-

marek: Goodview i Braun. Wyroby

matyzowaną. Odznaczają się este-

przeznaczone są do wyświetlania

tycznym wykonaniem i prostą for-

reklam i dostępne są w różnych

mą, która pasuje do każdego typu

wymiarach (od 7” do 21,5”).

wnętrz.

Ramki cyfrowe ze względu na
swoją małą wagę, prosty interfejs oraz mały pobór prądu wykorzystywane są jako element
ekspozycji lub jako element POS.
Wszystkie

produkty

posiadają

24-miesięczną gwarancje producenta.
Produkty

posiadają

praktyczne

porty i wejścia, które umożliwiają
przekaz obrazu na monitor z kart
SD i pendrive'ów. Pozwalają wyeksponować

produkt,

usługę,

markę. Zaprezentowane obrazy
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SOLIX SMART CITY ASSISTANT
Totem z ładowarką samochodów elektrycznych.
Punkt dostępu Wifi
Monitor do wyświetlania lub interakcji z treścią
Pomiar zanieczyszczenia powietrza
Zdalne zarządzanie treścią i urządzeniem

SOLIX TOTEM EXCLUSIVE
Wyjątkowy design totemów z profesjonalnym monitorem i systemem
zarządzania treścią.
Drewniane lub aluminiowe wykończenie
Praca Indoor i Outdoor
Dostępny również z dotykiem
w technologii pojemnościowej
Rozmiary 32 – 75” oraz w wersji Slim 88”
Praca 24/7
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SOLIX E-PAPER
Innowacyjny papier elektroniczny.
Zasilanie z baterii słonecznej
Rozmiary 13” – 57”
Przyciski interaktywne
Integracja z systemami monitoringu ruchu
Wersja outdoor wandaloodporna

SOLIX DIGITAL DUAL
Podwójny ekran do stosowania w witrynach.
Ekran wewnętrzny o jasności 450cd, zewnętrzny 700cd
Dostępne rozmiary 43” i 55”
Praca 24/7
Bardzo cienka obudowa 2,5 cm
W zestawie z uchwytem sufitowym
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SOLIX TRANSPARENT
TOUCH GLASS
Innowacyjny sposób prezentacji produktu.
Wyświetlanie materiałów graficznych na szybie
Interakcja z treścią dzięki funkcji dotykowej
w technologii pojemnościowej
Wyświetlanie treści na szybie z funkcją dotykową

SOLIX TRANSPARENT LED
Idealny ekran do witryn.
Zachowanie światła dziennego w obiekcie
Wysoka jasność odporna na duże naświetlenie słoneczne
Dowolne rozmiary i formy
Integracja z siecią Digital Signage i zarządzanie jednym systemem
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SOLIX TOUCH MIRROR
Interaktywne lustro z funkcją monitora all in one.
Dotykowy ekran
Praca 24/7
Pion/Poziom
Głośniki
Powłoka anty-odcisk
Rozmiary 22” – 55”

SOLIX ALL IN ONE
Profesjonalne monitory all in one do stosowania
w przestrzeni publicznej.
Dotykowy ekran
System Windows lub Android
Przystosowany do pracy 24/7
Orientacja Pion/Poziom
Powłoka anty-odcisk
Rozmiary 10” – 55”
Gwarancja 24 miesiące
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SOLIX WEBAR
Dodatkowa informacja o produktach z ekspozycji na ekranie smartfona.
Wersja webowa aplikacji uruchamia się po zeskanowaniu kodu QR
Dostępne statystyki korzystania z systemu

SOLIX WEBSTACK
Prezentacja na monitorze wywoływana i sterowana smartfonem.
Brak instalacji aplikacji

SOLIX WEBPRICE
Zdalne zarządzanie cenami w sklepie jednym kliknięciem.
Zdalna zmiana cen produktów

Wersja webowa uruchamia się po zeskanowaniu kodu QR

Automatyzacja zmiany cen

Kompatybilność z Central Stacks

Integracja z zewnętrznymi bazami
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SYSTEMY
DIGITAL SIGNAGE

SYSTEMY DO ZDALNEGO
ZARZĄDZANIA EKRANAMI
Oferujemy kilka sprawdzonych systemów, które są

Opcje dodatkowe systemów:

przez nas rekomendowane w zależności od skompliko-

Rozpoznawanie wieku i płci

wania projektu.

Analiza demografii odbiorców
Badanie skuteczności wyświetlanych reklam

Elementy wspólne, które charakteryzują nasze

Dostosowywanie komunikatu do odbiorcy

systemy:

Mierzenie czasu oglądalności reklam

Zarządzanie przez serwer w chmurze lub serwer

Określenie emocji, jakie wywołują u klientów

klienta

wyświetlane informacje

Statystyki pracy urządzeń, wyświetleń i kliknięć

Rozpoznawanie produktów

Nadawanie dostępu dla użytkowników do określonych

Automatyczne wyświetlanie informacji

części systemu

o podniesionym lub zeskanowanym produkcie

Podział ekranu na wiele niezależnych stref

Raporty ilości podniesień/skanów określonych

Harmonogramy wyświetlanych informacji

produktów

Kompatybilność z Androidem/Windowsem

Opcja integracji z rozpoznawaniem wieku/płci

Możliwość integracji z systemami zewnętrznymi
Tworzenie interaktywnych punktów informacyjnych
Rozliczanie w modelu SaaS lub płatność jednorazowa

DIGITAL SIGNAGE PLAYER
Nasze mini komputery obsługują zarówno pojedyncze
monitory, jak i różnej konfiguracji ściany wideo i monitory dotykowe. Komputery dedykujemy do większości
prezentowanych rozwiązań.
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WSPARCIE
MARKETINGOWE

PRZYGOTOWANIE TREŚCI
Grafika, animacja, film? Przygotuje-

Możesz spokojnie skupić się na

my je zgodnie z identyfikacją wizu-

swoim biznesie. My zadbamy o to,

alną Twojej firmy – nie zapominając

aby odbiorcy zobaczyli właściwy

o przekazie, który trafi do konkret-

obraz – we właściwym czasie.

nej grupy odbiorców. Kompleksowo
zaprojektujemy ramówkę programową Twojej firmowej sieci digital
signage.
Otrzymasz profesjonalną obsługę
w zakresie doradztwa marketingowego i przekazu. Zapewniamy
również kompleksowe utrzymanie
systemu, obejmujące aktualizacje

ZARZĄDZANIE

oprogramowania i usuwanie usterek.

EFEKT
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Porównanie systemów

Option

Central Stacks

Stino DS

Solix Multi DS

Licencja abonamentowa

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Licencja jednorazowa
Serwer w chmurze

x

Serwer fizyczny

MagicInfo Lite

Notatnik
MagicInfo
Premium

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x

Windows

x

x

x

Tizen

x

WebOS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

RSS

x

x

x

x

x

RSS media feed

x

x

x

x

PPT

x

x

x

x

PDF

x

x

x

x

FLASH

x

x

x

x

Zdjęcia, filmy, audio
Strony internetowe
HTML5

Sure Video

x

x

Praca bez serwera
Android

Bright Sign

x

Zdalne API

x

x

x

Edytor zdjęć

x

x

x

x

Efekty przejść zdjęć

x

x

x

x

x

Monitoring pracy playera

x

x

x

x

x

Obsługa GPS

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Wiele stref na ekranie

x

x

x

x

x

Zmiana layoutu w czasie

x

x

x

x

x

Widgety pogoda, kursy

x

x

x

x

x

Interakcja z dotykiem

x

x

x

x

x

x

Czytnik kodów kreskowych

x

x

Statystyki wyświetleń

x

x

Analiza wieku i płci osób

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Synchronizacja
wyświetlania
Zdalne wyłączanie
monitora

Rozdzielczość
Full HD
Rozdzielczość 4k

x

x

x

x
x
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Zapraszamy do współpracy

www.solix.pl
solix@solix.pl
+48 41 240 63 05
+48 575 119 888
SOLIX Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Kościelna 7
27-200 Starachowice
Showroom Warszawa
ul. Grójecka 194 lok. 55

Najciekawsze realizacje dostępne na
www.solix.pl/referencje

