
 

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. 
Iamus sukūrė inovatyvią, žaismingą ir šiuolaikiniam vartotojui patrauklią programą, kuri yra nuolat 
besikeičianti, inovatyvi, lengvai prižiūrima ir adaptuojama pagal kliento poreikius. Lengvai pritaikoma 
priklausomai nuo sektoriaus: miestas, muziejus, biblioteka, prekybos centas, sanatorija ir kt. 

 
Interaktyvios turistinės vietos dabartinėje visuomenėje suvokiamos kaip modernios, atspindinčios 
šiuolaikinio žmogaus poreikius. Interaktyvus turinys, tai būdas perduoti informaciją taip, kad kuo 
daugiau lankytojų ja susidomėtų, tokiu būdu sukuriant žaismingos, inovatyvios, kūrybiškos ir 
įtraukiančios vietos įvaizdį. 
Iamus siūlo tapti tokia ir lankytojams pristatyti: 

o Virtualius turus po padalinius, objektus, istorines vietas, nusikėlimą į praeitį 
o Virtualius žemėlapius, galerijas, eksponatus 
o Interaktyvias edukacines programas 
o Interaktyvius žaidimus vaikams, animaciją, pasakas, įtraukiančias viktorinas žinių patikrinimui 
o Video įrašų peržiūrą, galimybę lankytojams įsiamžinti nusifotografuojant su interaktyviame 

stende integruota kamera 
o Įgarsintą informaciją apie eksponatus 
o Pritaikytą turinį negalią turintiems žmonėms 



 
Integruota į išmaniuosius infoterminalus, Iamus sukurta programinė įranga palaiko išmanių miestų 
skaitmeninę transformaciją ir sujungia piliečius su miestais, savivaldybėmis, bibliotekomis, muziejais 
bei įvairiomis kitomis institucijomis.  
 
Programinė įranga vaidina pagrindinį vaidmenį dėl savo funkcionalumo: 

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

 
Mūsų skaitmeninis stendas atitinka viešam naudojimui skirtą kompiuterio terminalą, kuris 
įdiegtomis multimedijos taikomosiomis programomis gali suteikti daugiafunkcines paslaugas tokias 
kaip: 
 

o gali atstoti registratūros darbą, kai darbuotojo nėra arba susikaupė ilga lankytojų eilė (pagal 
išankstinės rezervacijos dokumentus prisijungus prie sistemos įsiregistruoti arba išsiregistruoti 
iš sanatorijos); 



 
o Informacijos apie sanatorijos teikiamas paslaugas mokamas ir nemokamas sanatorijos 

registruotiems lankytojams; 
o Informacija apie numatomas artimiausias procedūrų darbotvarkes bei rezervacijas joms laikus 

(sudarytus kiekvienam asmeniškai); 
o susimokėjimas už paslaugas atvykusiems lankytojams, kurie atvyksta be išankstinės 

rezervacijos tam tikroms paslaugoms (sporto salė, spa, vaikų žaidimo kambariai, renginiai); 
o informacijos suteikimas apie miestą, kuriame yra sanatorija (lankytinos vietos, istorija); 
o virtualus turas ieškant tam tikros procedūros teikimo vietos ar gydytojo kabineto (QR kodo 

nuskaitymas telefonu); 
o virtualių turų esamų mieste panaudojimas bei naujų sukurtų tik sanatorijos užsakymu 

atvaizdavimas (bibliotekos, muziejai); 
o elektroninių dokumentų parsisiuntimas į lankytojo nurodytą el paštą; 
o virtualių žaidimų, apklausos anketų pildymas; 
o galimybė pasidaryti asmenukes su sugalvotais jūsų veikėjais (galbūt tai būtų sanatorijos 

personalas ar sporto garsenybės); 
o kaip papildoma funkcija gali būti numatytas stendas su termometru ir automatiniu rankų 

dezinfekantu; 
o duomenų atvaizdavimas iš papildomai sumontuoto jutiklio patalpos oro kokybės rodiklių 

nustatymui, kuris matuoja patalpų temperatūrą, drėgmę ir anglies dvideginį (CO2). Pranešami 
duomenys kas 15 minučių atsiunčiant įspėjamasias žinutes atsakingam asmeniui; 

o Išorinių įrenginių pakrovimo stotelė; 
o Stendai pritaikyti negalią turintiems žmonėms, garsiniai signalai leidžia lengvai naviguoti po 

turinį. 

Programinė įranga gali būti pateikiama skirtingomis užsienio kalbomis, turinys pritaikomas klausos 
ir/arba regos negalią turintiems žmonėms. 
Sukurta programa gali būti įdiegta ne tik informaciniame stende, bet ir integruota elektroninėje 
svetainėje. O taip pat ir atvirkščiai – turinys, skelbiamas svetainėje, gali žaismingu, įtraukiančiu ar visai 
kitu pavidalu atsirasti ekrane, kur lankytojas greitai ir paprastai suras visą reikalingą informaciją. 
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, teritorijoje arba 
iš išorinių globalių šaltinių. 
 

Nr. IAMUS programinė įranga Kaina 

1. Standartinis iamus programinės įrangos paketas, statinis turinys, 
nuotolinio valdymo platforma infoterminalams 

Nuo € 2’500,00 

2. Interaktyvaus turinio sukūrimas (žaidimas/žemėlapis/apklausa ar kt.)* Nuo € 2’500,00 

3. 
Infoterminalas + programinė įranga (metinė licencija 
(klientas/infoterminalas)) € 250,00 

*Derinama atskirai su klientu 
  Kainos nurodytos be PVM 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 

 
https://lighthouse.lt/virtualusturas/ 

 


