Uniwersalne
rozwiązania
Digital Signage

Jesteśmy firmą technologiczną odpowiedzialną za projekty
Digital Signage i A/V na rynku polskim i zagranicznym. Od 2002 roku
wykonujemy kompleksowe realizacje dla naszych klientów – od projektu,
przez sprzedaż i montaż oraz wsparcie serwisowe wykonanych inwestycji.
Wspieramy również działy marketingu tworząc content i zarządzając siecią
ekranów. SOLIX od wielu lat jest partnerem liderów na rynku
Digital Signage – Samsung i LG Electronics oraz przedstawicielem
sprawdzonych producentów elektroniki.
Zakres naszej działalności to m.in. ściany wideo, ekrany LED, ekrany typu
POS, infokioski, systemy audio oraz własne komputery Digital Signage

PROJEKT

z systemem zarządzania treścią Central Stacks.
Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie w przestrzeni publicznej,
umożliwiając wyświetlanie reklam w sklepach, galeriach handlowych,
bankach, na dworcach i w innych przestrzeniach, gdzie treści promocyjne
mogą spotkać się z potencjalnymi odbiorcami.
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W ofercie SOLIX znajdują się wysokowydajne monitory profesjonalnie wyselekcjonowanych producentów,
jak SAMSUNG, LG, i wiele innych.
W odróżnieniu od tradycyjnych telewizorów monitory mogą pracować w trybie ciągłym 16/7 lub 24/7,
na co opiewa 36-miesięczna gwarancja. Ponadto są to urządzenia stworzone do pracy w przestrzeni publicznej, a konkretny model jest dobierany przez nas na podstawie złożonego zapytania.
Oferujemy kompleksowe usługi, dbając o fachowe wsparcie naszych Klientów na każdym etapie realizacji zlecenia. Dlatego, oprócz kompletnych zestawów z oprogramowaniem do zarządzania, gwarantujemy
profesjonalny montaż oraz instalację całego systemu.
W naszej ofercie posiadamy zarówno monitory wewnętrzne, jak i zewnętrzne, które różnią się wyższą
jasnością matrycy oraz przystosowaniem do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych.

MONITORY
REKLAMOWE
Sprawdzeni 
producenci

Gwarancja
3 lata

Praca
24/7
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Wielkoformatowe wyświetlanie dowolnych treści promocyjnych to już powszechnie stosowane rozwiązanie, wykorzystywane w sklepach, instytucjach i różnych obiektach biznesowych.
Jesteśmy ekspertami z zakresu budowy tego rodzaju systemów o każdej wielkości i w niestandardowych
konfiguracjach. Ściany wideo budowane są z różnych typów monitorów w zależności od specyfikacji miejsca, w jakim mają się znajdować. Najczęściej są to monitory tzw. bezszwowe lub cienkoramkowe o grubości ramki po złożeniu ekranów 3.5mm, 1,8mm lub mniejszej dla uzyskania idealnego efektu obrazu ściany
wideo. 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.
Rekomendujemy zastosowanie jednego z naszych systemów do zarządzania treścią, które są kompatybilne z proponowanymi urządzeniami.
Nasze systemy pozwalają na dowolny podział ekranu na wiele niezależnych stref i zarządzanie wyświetlaną treścią online z dowolnego miejsca na świecie.

ŚCIANY
WIDEO
Bezszwowe
monitory

Profesjonalne
uchwyty

Łatwy
serwis
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Ekrany LED wykorzystywane są w przestrzeni otwartej głównie do wyświetlania reklam, które stanowią alternatywę dla statycznych plakatów czy billboardów, a także w pomieszczeniach zamkniętych
jako uatrakcyjnienie różnego rodzaju eventów czy wydarzeń sportowych. Główną rolę w przypadku ekranów LED odgrywa wielkość pixela. Im mniejszy pixel tym jakość obrazu jest idealna z bliższej odległości.
Dla rozmiaru pixela p2.0 idealna odległość widza to przynajmniej 2m od ekranu, a dla rozmiaru p.4.8 ok.
5 metrów. Ekrany wewnętrzne to znacznie mniejsze rozmiary pixela od ekranów zewnętrznych, gdzie
zaczyna się to od pixela p4.8.
Ekrany LED charakteryzują się najwyższą jakością materiałów, aby zapewnić ochronę przed zmiennymi
warunkami panującymi na zewnątrz. Estetyczne wykończenia z pewnością sprawdzą się w każdym pomieszczeniu, nadając mu nowoczesny wygląd. Zapewniamy montaż ekranów oraz instalację systemu.
Połączenie naszego systemu Digital Signage z ekranami LED gwarantuje najlepsze rozwiązanie na rynku.
Ekranem możemy zarządzać zdalnie z jednego miejsca. System pozwala na bieżącą kontrolę wyświetlanych materiałów i szybkie zmiany treści w ciągu kilku sekund.
Do systemu mogą być podłączane kolejne urządzenia wyświetlające obraz, zarówno ekrany LED, jak i standardowe monitory, infokioski czy tablety.

EKRANY LED
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Wyróżnij swój sklep w galerii handlowej dzięki reklamom w witrynie!
Nie pozwól, by klienci przechodzili obok Twojego sklepu obojętnie!
Przyciągnij ich do swojego punktu widocznym, dynamicznym contentem wyświetlanym na monitorach
reklamowych. To idealne rozwiązanie dla właścicieli sklepów w galeriach handlowych, na dworcach, lotniskach – oraz wszystkich innych miejscach, gdzie firmy walczą o uwagę klienta.
Skorzystaj z szerokiej oferty monitorów, które dopasujemy do Twojej działalności – oferujemy monitory
wiszące lub stojące, a także dwustronne – wszystko, aby wyróżnić Twój punkt na tle pozostałych!

EKRANY
W WITRYNIE
Zdalne
zarządzanie

Aktualny
content

Wysoka
jasność
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Postaw na niekonwencjonalne metody komunikacji za pomocą transparentnych ekranów LED, dzięki
którym zachowasz przejrzystość witryny sklepowej. Technologia transparentna (przezroczystość ok. 80%,
w zależności od ekranu) pozwoli wyświetlać atrakcyjne spoty (również 3D!) wyraźnie, ostro, bez zakłóceń
– jednocześnie wpuszczając do środka światło słoneczne.
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Nowoczesne infokioski to rodzina interaktywnych urządzeń do wyświetlania treści reklamowych i informacyjnych. Oferujemy je w wersji wolnostojących totemów z monitorem dotykowym pionowym/poziomym oraz w postaci ekranów naściennych.
Urządzenia mogą być wykonane w wersji wewnętrznej bądź zewnętrznej, do pracy poza budynkami
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.
Infokioski mogą pracować z dowolnym systemem operacyjnym i dowolnym oprogramowaniem. W zależności od zaawansowania projektu oferujemy różne oprogramowania. Rekomendowanym przez nas jest
system Central Stacks dla zarządzania ekranami przy zastosowaniu pamięci w chmurze.

INFOKIOSKI
I TOTEMY
Wewnętrzne
i zewnętrzne

Wandaloodporne

Zdalne
zarządzanie
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Minimalistyczny design. Skuteczny przekaz.
Saros to astronomiczny okres, po którym Ziemia, Słońce i Księżyc powracają do niemalże takiego samego
położenia względem siebie, a cykle zaćmień zaczynają się powtarzać. To synonim uporządkowania
i wzajemnie idealnego dopasowania. Taka jest właśnie nasza linia infokiosków. Minimalistycznie
zaprojektowane urządzenia dopasują się do Twojej przestrzeni. Dynamiczna reklama? Mapa obiektu?
Ogłoszenia dla pracowników?
Zapoznaj się z naszymi produktami i stwórz interaktywną przestrzeń wymiany informacji!

INFOKIOSKI
SAROS
Minimalistyczne

Opcja
dotykowa

Opcja
dwustronna
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Menu board to doskonałe rozwiązania dla nowoczesnych firm z branży gastronomicznej i nie tylko. Przekazują informację w sposób dynamiczny, a przede wszystkim atrakcyjny dla klienta.
Menu board to prezentowanie treści w efektowny i efektywny sposób. Odpowiednie oprogramowanie,
które jest łatwe w obsłudze, pozwala na wyświetlanie 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.
W naszej ofercie znajdują się profesjonalne monitory, dla których dobieramy dedykowane do tego typu
rozwiązań uchwyty.
Oferujemy nie tylko zakup monitorów, ale także kompleksową usługę składającą się z odpowiedniego
oprogramowania do zarządzania, montażu oraz instalacji całego systemu. Zapewniamy indywidualne podejście do każdego Klienta.

MENU BOARD
Dowolne
monitory

Równe
ułożenie

Synchronizacja
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Nasze rozwiązania są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale również wyróżniają się dużą funkcjonalnością –
monitory możemy wyposażyć w opcję ekranu dotykowego, co zostaje osiągnięte poprzez podłączenie profesjonalnej nakładki w postaci ramki lub folii. Umożliwia to aktywację poszczególnych funkcji na ekranie za
pomocą palca – znacząco zwiększa to komfort użytkowania, a dodatkowo monitor może zostać osadzony
w dowolnym rodzaju obudowy.
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.
W ofercie posiadamy również kompletne monitory all in one z dotykową matrycą w technologii pojemnościowej oraz wbudowanym systemem Android lub Windows.

MONITORY
DOTYKOWE
Dowolne
formy

Dedykowane
rozwiązania

Tablety
All-in-one
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Rozwiązania Digital Signage wykorzystywane na zewnątrz sprawdzą się idealnie do wyświetlania reklam,
spotów, informacji. Poszczególne rozwiązania przez nas oferowane pozwalają na wyświetlanie obrazów
w różnych rozdzielczościach oraz w różnych formach. Każdy produkt posiada odpowiedni stopień zabezpieczenia przed warunkami panującymi na zewnątrz. Wykorzystujemy najlepsze materiały, które zapewniają pracę ciągłą urządzeń, jak odporna na warunki atmosferyczne obudowa, spełniająca wszelkie normy,
oraz monitory o wysokiej jasności 4000nit.
Rozwiązania outdoor:
totemy i infokioski zewnętrzne
zewnętrzne ekrany LED
monitory zewnętrzne
Realizacja zlecenia konsultowana jest na każdym etapie tak,
aby urządzenie mogło pracować w zmiennych warunkach.

MONITORY
ZEWNĘTRZNE
Wysoka
jasność

Certyfikacja
IP65

Wandaloodporne
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Stylowe ramki cyfrowe to ciekawy sposób na prezentację treści promocyjnych. Nasza firma oferuje produkty dwóch sprawdzonych marek: Goodview i Braun. Wyroby przeznaczone są do wyświetlania reklam
i dostępne są w różnych wymiarach (od 7” do 21,5”).
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 wyróżniają
się szczególną kolorystyką, wiernie oddającą barwy i ich nasycenie. Zapewniają łatwą obsługę, w dużej
mierze zautomatyzowaną. Odznaczają się estetycznym wykonaniem i prostą formą, która pasuje do
każdego typu wnętrz.

RAMKI
CYFROWE
Wbudowany
timer

Autostart

Plug
& Play
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Spraw, by każde zakupy stawały się wyjątkową przygodą dla całych rodzin!
Wykorzystaj Animals – interaktywne monitory w wersji przyściennej lub wolnostojącej w formie przyjaznych zwierzątek. Ekrany LCD Full HD o przekątnej 27 cali pozwalają najmłodszym rozwijać się
poprzez zabawę.
Animals gwarantują dzieciom dobrą zabawę, a rodzicom dają pewność, że ich pociechy podczas zakupów
mają twórcza zajęcie, które na pewno szybko im się nie znudzi.
Postaw na Animals w strefach dla dzieci w centrach handlowych i przekonaj się, jak wiele korzyści
mogą przynieść!

KĄCIK
DLA DZIECI
Interaktywne

Edukacja

Rozrywka
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Zwiększ atrakcyjność prezentowanych produktów dzięki oferowanym przez nas aplikacjom.
Zastosowanie aplikacji w Twoim sklepie sprawi, że klienci dowiedzą się więcej o Twoich produktach,
a Ty dowiesz się więcej o swoich klientach dzięki generowanym raportom. Wesprzyj sprzedaż kluczowych
produktów i akcje marketingowe w Twoim sklepie i wejdź na wyższy poziom prezentacji produktu.

APLIKACJE
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Content Triger
Content Triger pozwala na zarządzanie
wybranymi ekranami w obiekcie zdalnie
– z poziomu każdego smartfona. Zeskanuj smartfonem wyświetlany w salonie
kod QR, aby uruchomić aplikację webową
z możliwością zmiany wyświetlanego contentu na monitorach w obiekcie, np. rozszerzenie opisu produktu, zmiana motywu
otoczenia, itp. Content Triger stosowany
jest przy wsparciu sprzedaży oraz podczas
akcjach marketingowych.

Ad Locker
Ad Locker ogranicza ryzyko przeglądania niewłaściwych treści i zmian ustawień
urządzenia na wszelkiego rodzaju ekranach
dotykowych. Pozwala na blokowanie urządzeń Android do trybu kiosk z ograniczonym
dostępem do treści WWW, interaktywnego
katalogu lub dowolnych materiałów. Aplikacja pozwala na zdalne zarządzanie.

Price Triger
Price Triger daje możliwość automatyzacji
zarządzania cenami w obiekcie. Zdalna zmiana cen następuje poprzez integrację z bazą
danych. Wyświetlanie interaktywnych cen
odbywa się na dowolnych wyświetlaczach
obok produktu lub w części dowolnego monitora, możliwe jest również rozszerzenie
wyświetlania cen o interaktywne specyfikacje produktu. Price triger umożliwia również
raportowanie transakcji. Jego główne zastosowanie to etykiety cenowe przy wszystkich
lub kluczowych produktach.

Lift&Learn Triger
Lift&Learn Triger pozwala na prezentowanie
informacji o produkcie w ciekawy sposób –
wystarczy, że go podniesiesz, a informacje
szczegółowe wyświetlą się na ekranie. Poza
wyświetlaniem contentu, aplikacja raportuje również ilość podniesień produktu. Aby
wyzwalać wyświetlanie contentu na ekranie, konieczne jest zastosowanie czujników:
optycznych, ruchu, mechanicznych, wagowych, itp. Lift&Learn Triger sprawdzi się idealnie dla kluczowego asortymentu oraz przy
akcjach marketingowych.
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Dobrze zorganizowane biuro oraz sala konferencyjna to wyznaczniki wysokiego standardu.
Oferujemy, m.in: dowolny rodzaj profesjonalnego wyświetlacza, w tym Samsung FLIP – interaktywny
flipchart, system audio projektowany indywidualnie, zestawy do telekonferencji, systemy rezerwacji sal
i biurek, system sterowania salą, folie ciekłokrystaliczne na szyby oraz system nagłośnienia sal.

SALE
KONFERENCYJNE
Interaktywne
tablice

Systemy
wideorozmowy

Audio
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Dotrzyj z przekazem reklamowym do tysięcy odbiorców dziennie dzięki monitorom Digital Signage
montowanym w środkach transportu miejskiego.
Poinformuj pasażerów o trasie autobusu lub tramwaju, wyświetlaj prognozę pogody lub materiały reklamowe na ekranach Full HD.
Skorzystaj z monitorów dopasowanych do warunków transportu publicznego – wytrzymałym i adaptującym się do zmieniającego się natężenia światła dzięki czujnikowi i automatycznej regulacji podświetlenia
matrycy.
Wyświetl rozkład jazdy na ekranach zamontowanych przy przystankach.

TRANSPORT
PUBLICZNY
Wandaloodporne

Zdalne
zarządzanie

Certyfikacja
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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.
ul. Kościelna 7
27-200 Starachowice
Biuro Warszawa
ul. Grójecka 194 lok. 55

Zainspiruj się naszymi realizacjami na:
solix.pl/referencje

