Olhe duas vezes... o Schindler Ahead SmartMirror
é ao mesmo tempo um espelho e um ecrã para
entretenimento ou informação. Esta nova
experiência multimédia no elevador mudará a
forma como os utilizadores desfrutam da sua
viagem.

Dupla funcionalidade
Um simples espelho converte-se num
ponto de entretenimento multimédia.
Publicidade, informação, notícias,
eventos especiais, menu de
restaurantes, informação de
instalações, clima ou mensagens
pessoais: todo o conteúdo é exibido
com um efeito virtual 3D. Em caso de
falta de conteúdos é ativada a função
espelho. Comunicação sem limites.

Vantagens
Momentos surpreendentes. O
entretenimento inesperado atrairá a
atenção dos utilizadores.
Mensagens destacadas. As
mensagens são chamativas, flexíveis
no tempo, localização ou coincidem
com um evento.
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.
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Momentos atrativos

Qualquer cabina - em qualquer lugar
O Schindler Ahead SmartMirror adapta-se
perfeitamente aos nossos elevadores. A
Schindler irá ajudar em cada passo da
instalação e ativação do serviço.
Momentos memoráveis
O conteúdo e formato especial do
Schindler Ahead SmartMirror asseguram
que a mensagem chega ao público. O
brilho do conteúdo é fundamental e a
Schindler fornece-lhe todos os detalhes
necessários para criar a imagem, filme ou
peça de animação perfeita: contacte o
nosso representante comercial para
conhecer o nosso sistema de gestão
avançada de conteúdos.

Gestão de conteúdo
Inserir conteúdos multimédia no Schindler
Ahead SmartMirror é simples e eficaz. O
CMS baseado na web é fácil de utilizar e
permite que o conteúdo seja atualizado
remotamente e em tempo real. Pode
definir a lista de reprodução para cada
SmartMirror, atribuir conteúdos a
determinados momentos do dia ou fazêlos coincidir com eventos especiais.
Conectado ao entretenimento
Todos os meios são distribuídos
remotamente na solução de comunicação.
A Schindler oferece conectividade
antecipada para garantir um serviço de
dados fiável e o serviço de manutenção da
Schindler assegura que o sistema está em
ótimas condições. Com tudo isto, é um
sistema inteligente para um
entretenimento inovador.

Especificações de conteúdo
Duração

10, 15, 20 segundos

Formato

Paisagem 16:9 / 9:16 Retrato

Pixéis

Paisagem 1920 x 1080p / Retrato 1080p x 1920

Resolução

Full HD ou 4K

FPS

25 ou 50 fotogramas por segundo

Bit rate

10 – 20 Mbps

Tipo de ficheiro

Mp4 (H.264)

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

PLM5744.09.2020

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

Ahead SmartMirror

