
Интеграция на дигитална медия 
„Emocion“ в „Теленор България“ 

Дигитална медия „Emocion“ спомага 
за получаване на необходимата информация 
на всички нива в организацията
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Теленор е водеща телекомуникационна 
компания с 3.8 милиона активни потре-
бители в България. До 4 ноември 2014 
година компанията работи на българ-
ския пазар под марката GLOBUL, 
а от 1 август 2013 година е част 
от международната Теленор Груп, 
която оперира в 13 държави в Европа 
и Азия, и има над 190 милиона абонати. 

Ефективната работа е пряко зависи-
ма от това как са организирани проце-
сите, свързани с обмена на информация, 
както и със споделянето на целите 
и ценностите на компанията с нейните 
служители. Вътрешно-корпоративната 
комуникация е един от двигателите 
на дейността и съществена част 
от фирмената култура и етика. Това 
е и причината Теленор (все още под мар-
ката GLOBUL) да ползват фото рамки, 
разположени над асансьорите, с локално 
зареждана информация чрез карти 
за памет посредством SD слот. 

След 1 август 2013 година като част 
от Теленор Груп, мениджмънтът на ком-
панията търси нов съвременен подход 
за осъществяване на вътрешно-фирме-
ната координация. 

Решение

Проектът се базира на концепцията 
за създаване на медия, която не просто 
да смени наличните фото рамки с про-
фесионални широкоформатни дисплеи, 
но и да подобри цялостното преживява-
не на служителите и клиентите.

Описание на настоящата ситуация

Едно от основните предим-

ства на технологията е въз- 

можността за гъвкаво отда- 

лечено управление и обновя- 

ване на медийното съдържа-

ние и своевременното излъч- 

ване на актуална информация. 

Публичната част от медия-

та е част от интериора 

на фоайето и представлява 

видеостена от 4 броя 46" 

дисплея, вградена в деко-

ративна мебел на клиента. 

Интегрирането на решени- 

ето включва софтуер и хар-

дуер. Вместо фоторамките, 

в т.нар. социални зони за не-

формално сътрудничество, 

са монтирани 42" професио- 

нални дисплеи, всеки управ-

ляван от индустриален плеър. 

Целта е информацията 

да достигне до повече хора, 

с по-атрактивно оформление 

на съдържанието, без това 

да нарушава концентрацията 

на работния процес. 

Съдържанието се управлява 

централизирано и е в унисон 

с корпоративната визия 

на компанията. То включва 

в себе си и анимирана инфор-

мация за продукти и услуги, 

както и вътрешни кампании, 

резултати на компанията, 

предавания на живо от 

централата на Групата 

в Норвегия, включително 

целенасочена информация 

към конкретни екипи според 

разположение им в сградата.



 

Дигиталната медия предлага 
много и различни възможности 
за целите на корпоративното 
общуване и надграждането 
на вътрешно-фирмената култура.

Час и дата Температура за деня 
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Сътрудничеството между 
Теленор и РИСК Електроник 

РИСК Електроник бе избран за изпъл- 
нител на проекта сред 6 участници 
в конкурс, обявен от Теленор (тогава 
все още GLOBUL). Отделът, чиято 
инициатива бе стартирането на на- 
чинанието се запозна активно с въз-
можностите на решението и потре 
бителския му интерфейс. 

Екипът на РИСК Електроник 
направи оглед на обекта и препоръча 
класа на дисплеите и плеърите, които 
ще бъдат най-подходящи в конкретния 
случай.

Двете компании работиха много 
тясно при интеграцията на дигитал-
ната медия със сървъра, обслужващ 
локално системата. Отговорните 
за поддържане актуалността 
на съдържанието преминаха курс 
за работа с платформата и имаха 
възможност да опознаят детайлно 
функционалностите є.

Резултати

Основните предимства на високо-
технологичното решение се изразяват 
в централизирано създаване на съдържа-
ние и обособяването му в информацион-
ни канали, така че дистрибутирането 
му се осъществява според целевата 
аудитория. 

Софтуерната платформа дава въз-
можност за атрактивно представя- 
не и допълнително популяризиране 
на марката Теленор, същевременно на-
сърчава, като дава гласност на пости-
жения и пр.

Местоположението 

на дисплеите

и осветеността 

на помещението бяха 

от съществено значение 

за избора.




Теленор е водеща телекомуни-
кационна компания с 3.8 милиона 
активни потребители в България. 
Към края на юни 2015 година, услуги-
те на компанията са достъпни 
за 99.98% от населението 
и на 99.50% от територията 
на страната, а UMTS мрежата 
на Теленор покрива 99.87% от 
населението на страната. До 4 
ноември 2014 година компанията 
работи на българския пазар под 
марката GLOBUL, а от 1 август 
2013 година е част от международ-
ната Теленор Груп, която оперира 
в 13 държави в Европа и Азия, и има 
над 190 милиона абонати. 

За „Теленор Груп“



4

РИСК Електроник ООД 
Офис София 1138,
бул. „Самоковско шосе“ 2Л,
тел.: (02) 917 54 23
e-mail: office@risk.bg

Контакти

РИСК Електроник е една от първите ИТ компании в България. Зад нейното 
име стои стратегически подход в консултирането и инновационен в създава-
нето на ИТ решения, инфраструктури и цялостни бизнес процеси. 

Като водещ системен интегратор ние сме установили процеси и струк-
тури, необходими за поддържане на специфичните нужди на нашите клиенти 
в цялата страна. Изградили сме и поддържаме мрежа от 28 центъра с над 60 
човека екип. 

Деловите ни взаимотношения се характеризират с индивидуален подход 
към всеки един от нашите кленти и партньори.

За „РИСК Елекроник“


