O Schindler Ahead MediaScreen faz do papel uma
ferramenta de comunicação do passado. Esta
solução multimédia situada no interior da cabina
disponibiliza informação relevante aos passageiros
em tempo real, com o mínimo esforço e o máximo
impacto. Partilhe novidades do seu edifício,
notícias, o tempo e conteúdo de entretenimento,
assegurando que o passageiro está sempre
informado.

Posicionamento perfeito
A localização desta solução torna-a
ideal para informar os passageiros,
visitantes e convidados sobre as
últimas notícias e eventos do edifício
e arredores.

Benefícios
Conteúdo: Único: o conteúdo
pode ser distribuído e exibido em
função do momento, local e design
desejado pelo Cliente.
Melhora a experiência: Os
passageiros estão sempre
informados e atualizados durante a
viagem.
Gestão do serviço: Não se
preocupe com o suporte técnico e
a manutenção. O Schindler Ahead
gere por si mesmo o sistema
operativo e todas as atualizações
necessárias para garantir o serviço.

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

Schindler Ahead MediaScreen
Mantenha-se informado

Centrado na informação
Uma visita de manutenção em breve?
Uma reunião informativa no terraço?
O MediaScreen do Ahead é a solução
ideal para manter informados e
conectados os proprietários e
inquilinos. Um novo e entusiasmante
canal de comunicação interna.

Tamanho ótimo
O MediaScreen do Schindler Ahead
está disponível em 32” – O tamanho
ideal para o seu elevador. Perfeito para
conteúdo animado, informação
meteorológica ou qualquer informação
relevante do edifício. Crie uma
impressão duradoura.

Entretenimento personalizado
O menu semanal das refeições. Um
evento de inquilinos e proprietários.
Comunicar com estilo e de forma
simples com os visitantes, convidados
e colaboradores no ambiente de
trabalho. Uma plataforma de
comunicação atrativa.

Gestão de conteúdo
Publicar conteúdo no MediaScreen é
simples e eficiente. O gestor de
conteúdo em ambiente web CMS é
fácil de usar e permite atualizar o
conteúdo remotamente e em tempo
real. Defina uma playlist para cada
dispositivo e atribua conteúdo
dedicado a certos eventos e horas.
Mensagens emitidas no momento
indicado.

Tamanho do ecrã
32"
32"

Portrait

Landscape

Atualize o conteúdo de forma simples e em tempo real
– A ferramenta de gestão de conteúdo do Ahead

Especificações do conteúdo
Duração

10, 15, 20 segundos

Pixels

Landscape 1920 x 1080p / Portrait 1080 x 1920p

Resolução

Full HD

FPS

25 ou 50 frames por segundo

Bit rate

10 – 20 Mbps
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