Esqueça a espera à frente do elevador. Agora estará
entretido e informado graças ao Schindler Ahead
Doorshow, dispositivo que exibe informações,
publicidade e anúncios nas portas dos elevadores.

… Ação
As portas dos elevadores convertemse em pontos de comunicação
brilhantes, com conteúdos que
movem os utilizadores, projetados na
superfície das portas dos elevadores.
Uma nova forma de informar, eficaz e
marcante: o foco é a sua mensagem
e a novidade… é fascinante!

Vantagens
Pontos-chave da comunicação.
Atinja o seu público exatamente
para onde está a olhar.
Notável atenção. A espera torna-se
emocionante. Utilizar o tempo
“morto” de espera, quando a
atenção de todos está nas portas.
Solução integral. A Schindler
oferece a solução completa como
um serviço, desde o hardware até
ao software.

A Schindler reserva o direito de modificar as especificações, opções e dados técnicos. Todas as ilustrações são de título representativo.

Ahead DoorShow
Emocione-se enquanto espera

554 mm

136,6 mm

470 mm

Aplicação perfeita
Qualquer porta de elevador se torna num espaço de
publicidade e informação para o seu produto. O nosso
sistema único também pode fornecer imagens em
portas multicamada. O projetor de última geração
ajusta-se à largura da porta e desliga a imagem
imediatamente quando as portas se abrem, reiniciando
automaticamente quando as portas se encontram
novamente fechadas.
Conteúdo com diversas possibilidades
O Schindler Ahead DoorShow funciona com muitos
conteúdos e formatos de ficheiro, quer sejam imagens
em movimento, imagens fixas ou filmes totalmente
animados. Podem ser exibidos formatos horizontais ou
verticais, embora o formato de porta vertical exija novas
formas criativas para explorar completamente o
potencial do Ahead DoorShow.

131 mm
468,5 mm

Gestão de conteúdo
Inserir conteúdos multimédia no Schindler Ahead
DoorShow é simples e eficaz. O CMS baseado na web é
fácil de usar e permite que o conteúdo seja atualizado
remotamente em tempo real. Pode definir a lista de
reprodução para cada DoorShow, atribuir conteúdos a
determinados momentos do dia ou fazê-los coincidir
com eventos especiais.

Atualize o conteúdo facilmente e em tempo real
com a ferramenta Ahead ContentManagement

Conectado para o entretenimento
Todos os meios são distribuídos sem fios e à distância
nas soluções de comunicação. A Schindler oferece
conectividade antecipada para garantir um serviço de
dados fiável. O serviço de manutenção da Schindler
assegura que o sistema está em ótimas condições. Com
tudo isto, é um sistema inteligente para um
entretenimento brilhante.
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