Os níveis de atenção são mais elevados durante
uma viagem de elevador do que em espaços
públicos abertos. O Schindler Adhead AdScreen
foi concebido para maximizar o impacto deste
tempo. A mensagem aparece num ecrã especial
dentro do elevador; o conteúdo, o tempo e a
duração são controlados com um clique

Conteúdo dinâmico
O Schindler Ahead AdScreen converte
a cabina do elevador num espaço de
publicidade e comunicação. Os
passageiros verão a informação que
lhes é relevante. Para o Cliente
potencial, toda a viagem será de total
entretenimento. O interior do
elevador torna-se num evento
multimédia.

Vantagens
Plataforma de comunicação.
Fotogramas, animações ou filmes:
não há limites com o AdScreen.
Máximo efeito. Chega aos
utilizadores quando estes estão
atentos. Tem o máximo impacto,
mesmo nas viagens curtas.
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 AdScreen
Conteúdo que move pessoas

Para todos
Os utilizadores não vão perder a sua
mensagem. O AdScreen atrai a
atenção e proporciona uma
comunicação eficaz para qualquer
produto ou serviço novo, perfeito
para centros comerciais e espaços de
vendas a retalho. Mais do que a
publicidade normal, é entretenimento
em movimento.
Comunicação efetiva
Conteúdo local ou global? Mensagens
individuais para cada elevador.
O AdScreen segue a sua lista de
reprodução pessoal. A mensagem, o
anúncio ou a informação correta
chegam ao passageiro
intencionalmente, não por acidente.
O Ahead AdScreen funciona com
uma vasta gama de formatos de
ficheiros atuaiss.

Gestão de conteúdo
Inserir conteúdos multimédia no
sistema AdScreen é simples e eficaz. O
CMS baseado na web é fácil de usar e
permite que o conteúdo seja
atualizado remotamente e em tempo
real. Pode definir a lista de reprodução
para cada AdScreen, atribuir conteúdos
a determinados momentos do dia ou
fazê-los coincidir com eventos
especiais.
Conectado ao entretenimento
Todos os meios são distribuídos sem
fios e à distância nesta 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. Um sistema inteligente para
um entretenimento inovador.

Dimensões Ecrã AdScreen
75"
65"
55"

65"
55"

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

Retrato

Paisagem

Especificações técnicas
Duração

10, 15, 20 segundos

Pixéis

Paisagem 1920 x 1080p / Retrato 1080p x 1920

Resolução

Full HD ou 4K

FPS

25 ou 50 por segundo

Bit rate

10 – 20 Mbps

Tipo de ficheiro

Mp4 (H.264)
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