
 Šiuolaikinė visuomenė vis 
labiau orientuojasi į skaitmeninę 
erdvę, todėl miestai ir verslas 
ieško naujų būdų, kaip užmegzti 
ryšį su savo gyventojais ir miesto 
svečiais, ir ieško vis naujų būdų, 
kaip šiuolaikiniam visur 
skubančiam žmogui atrinkti pačią 
svarbiausią informaciją ir ją 
pateikti koncentruotai ir lengvai 
suprantamai.
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 Dėl elegantiško dizaino, įvairiapusiško funkcionalumo ir intuityvios 
vartotojo sąsajos mūsų interaktyvus informacinis stendas yra puikus šiuolaikinio 
miesto ir verslo pagalbininkas. 

 Vis dažniau tradicinį reklamos plakatą keičiant į elektroninį ekraną, 
užsakovas taupo ne tik savo laiką, bet ir sistemingai ir be vargo valdo 
informacijos srautus. Todėl darbuotojams nereikia vykti į skirtingas vietas ir 
keisti senos informacijos į šiai dienai aktualią informaciją. Liečiamas ekranas 
labai naudingas įrankis daugelyje viešų vietų, kur klientai reikalingą informaciją 
gali susirasti ir patikrinti patys. 

 Stendas gali būti aprūpintas daugybe aplikos stebėjimo jutiklių, kurie 
kaupia duomenis apie oro taršą, triukšmą, eismą ir dar daugiau.
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INTUITYVI IR IŠSAMI VARTOTOJO SĄSAJA

 Nuolatinė interneto raida ir dabartinių vartotojų elgesys sukėlė 
revoliuciją daugelyje sektorių, tokių kaip turizmas, apgyvendinimo ir 
svetingumo sektorius, mažmeninė prekyba, ir privertė kitaip pažvelgti į 
bendravimą su savo klientais. Bendravimas tapo tikslingesnis, paprastesnis ir 
savarankiškesnis. 

 Mes suprantame, kad naujų technologijų dėka yra lengviau pateikti 
naujus ir nuolat kintančius procesus, padidinti informacijos pajėgumą ir 
prisidėti prie didesnio produktyvumo, greičio ir paslaugų kokybės. Todėl 
mūsų sukurta programa yra kaip alternatyva tradiciniams informacijos 
perdavimo būdams, kurios pagrindinis pranašumas yra padidinti jos 
pasiekiamumą ir padėti sumažinti priežiūros, aptarnavimo, valdymo, 
informacijos pateikimo sąnaudas.

INTUITYVI IR IŠSAMI VARTOTOJO SĄSAJA

TINKA VISOMS APLINKOMS IR VARTOTOJAMS
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 IAMUS sukūrė inovatyvią, žaismingą ir šiuolaikiniam vartotojui 
patrauklią programą, kuri yra nuolat besikeičianti, inovatyvi, lengvai 
prižiūrima ir adaptuojama pagal kliento poreikius. Ji lengvai keičiama 
priklausomai nuo integruojamo sektoriaus: miestui, muziejui, viešbučiui, 
prekybos centrui ir kitiems sektoriams. 

 Integruota į išmaniuosius infoterminalus, IAMUS sukurta programinė 
įranga palaiko išmanių miestų skaitmeninę transformaciją ir sujungia 
piliečius su miestais, savivaldybėmis, tarnybomis ir kt. 

 Turinys, pvz., vaizdo įrašai, vaizdai ir tekstas, per tinklą perduodamas 
nuotoliniu būdu, galima pasirinkti realiojo laiko arba suplanuotą perdavimą, 
o konkretus turinys gali būti perduodami pakartotinai nustatytomis datomis 
ir laiku arba nustatytu laiko periodu.

 Programinė įranga vaidina pagrindinį vaidmenį dėl savo 
funkcionalumo:

    • Turinio interaktyvumas;
    • Informacija apie miestą, lankytinos vietos, renginiai, kultūriniai objektai 
ir kt.;
    • Žemėlapiai, skirti atrasti maršrutus iki lankytinų vietų, su galimybe 
išsisaugoti juos telefone;
    • Nuotraukos, vaizdo įrašai
    • Interaktyvi patirtis (žaidimai, viktorinos apie istoriją, vietos įžymybes ir 
pan.);
    • Naujienos, straipsniai, tyrimai, pristatymai ir pasiūlymai;
    • Transporto tvarkaraščiai
    • Orų prognozės;
    • Paslaugų reklama;
    • Belaidis interneto prieigos taškas;
    • Papildomų programėlių integracija;
    • Atnaujinimai realiu laiku;
    • Terminalo naudojimo statistika.

 Programinė įranga gali būti pateikiama skirtingomis užsienio kalbomis, 
turinys pritaikomas klausos ir/arba regos negalią turintiems žmonėms.

 Mūsų programinė įranga gali būti integruota su įvairių jutiklių 
sistemomis, kurios informuoja piliečius apie oro kokybę. Šią informaciją 
galima gauti naudojantis oro kokybės stebėjimo sistema, įrengta pačiame 
infoterminale (papildomai užsakant) arba per jutiklius, strategiškai 
išdėstytus mieste, arba iš išorinių globalių šaltinių.
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TECHNINIAI STENDO PARAMETRAI
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Stendams suteikiama 12 mėn. garantija.
* Kainos nurodytos be PVM ir programinės įrangos

* *


