
Нова дигитална медия



Приложения и ползи

Новата дигитална медия намира приложение във всеки обект, 
където има голям поток от хора – търговски обекти, здравни 
заведения, образователни организации, транспорт, заведения 
за бързо хранене, хотели, казина, автомобилна индустрия, 
административни обекти и много други. 

4

Съдържание

Приложения  
и ползи

Какво предлагаме?
Изграждане на инфраструктура, създаване на съдържание, 
дистрибуция и управление на съдържанието, поддръжка  
на софтуера и хардуера на системата.
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Буквалният превод „digital signage“, без 
познаване на тази технология в дълбочина, 
води до заблуда, че само се заменят добре 
познатите хартиени постери с екрани. 
Всъщност това е една от многото функ
ционални възможности на една нова диги
тална медия, но далеч не е единствената. 
Функционалността на такава система се 
ограничава единствено от вашето въобра
жение, като екраните са неизбежна среда 
за визуализация.

Дигиталната медия е съвкупност от 
технологии и мултимедийно съдържание. 
Това не са просто билбордове или постери 
с електронно променяно съдържание,  
а информационен център предлагащ интер
активност и разнообразно мултимедийно 
съдържание, адресирано към конкретен 
контингент от хора, в точно определено 
време и място. Видимата част на една 
такава система е съвкупност от различен 
тип и набор от екрани, пръснати в различни 
географски локации. Всичките тези екрани 
са задължително свързани в мрежа, като 
съдържанието изобразено върху тях се 
управлява централизирано и в реално време.

Нова дигитална медия 
Emocion

Въведение в технологията

 Възпроизвеждането на информация 
 в правилния момент е от съществено 
 значение за нейното възприемане.
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Представете си една или няколко сгради  
на дадена организация, в които на мно
жество различни места са инсталирани 
екрани, видео стени, таблети, киоски  
и др., на които се презентира мултиме
дийно съдържание, което се създава  
и управлява централизирано през интер
нет. По този начин един или повече потре
бители са в състояние да управляват цяла
та система, независимо къде се намират. 
Според изискванията и потребностите  
на клиентите, системата може да се 
състои от 23 информационни дисплея до 
няколко хиляди, пръснати на различни гео
графски локации.

Има възможност за създаване на интер
активност между зрителя и дисплеите, 
т.е. с различни механизми зрителят  
е в състояние да управлява мултимедийно
то съдържание. Предлага се и възможност  
за интегриране на интелигентна софтуер
на система, която прави анализ на зрите
лите, наблюдаващи екраните. Събирането 
и обработката на такава информация дава 
сериозни аргументи за намиране на потен
циалните рекламодатели.

Кратко описание на системата

ОПЕРАТОР *

ОПЕРАТОР *

облачна инфраструктура

интернет

вариант 2

вариант 1

сървър

*
 Emocion Studio позволява 
 управление на съдържа-
 нието по всяко време 
 и от всеки компютър! 
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видео стена

информационен екран

kiosk система *

*
 Системата предлага интерактивност между зрителя и дисплея 
 реализирана, чрез сензорен екран с възможност за управление 
 на съдържанието посредством система за навигация.
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Найчестото приложение на такова решение е за излъчване  
на рекламни послания. С помощта на НДМ вие можете наистина  
ефективно да въздействате на вашите клиенти, посетители 
и др. Известно е, че рекламите имат найсилен ефект върху 
потенциалните клиенти на мястото за покупка, т.е. в момента, 
в който те взимат решение. В този момент те трябва да бъдат 
насочени към конкретен продукт. Динамичността на съдържани
ето и гъвкавостта на системата гарантират трайно запаметя
ване на рекламните послания.

Тъй като приложенията и възможности
те на дигиталната медия са взаимно 
свързани, ще ги разгледаме паралелно  
и ще направим връзката между тях.

Приложения  
и ползи

Дигитална медия в експо център.
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Изграждането на НДМ в търговски обекти осезаемо 
повишава нивото на продажбите, защото динамично 
излъчените рекламни послания стигат до клиента  
в момента на покупката.

НДМ е в състояние значително да подобри нивото  
на удовлетворение на гостите, презентирайки реле
вантна за тях информация. Системата може да служи 
като интерактивен пътеводител, насочвайки клиен
тите към конкретна зала (конферентен туризъм), спа 
център, бар или ресторант в хотела. Гъвкавостта  
на системата позволява да се променя информацията  
на екраните, своевременно, което е изключително важно 
при промяна на графика или локацията на дадено съби
тие. В казината посетителите биха могли не само да 
бъдат насочвани, но и да им се презентират правилата 
на играта, което за начинаещи посетители  
е от съществено значение.

Съвременното здравеопазване става все покомплексно 
и оттам идва необходимостта пациента да е добре 
информиран, както за чисто формални процедури, така  
и за предлаганите лечения и здравни услуги. Чакалнята  
е място, в което хората прекарват достатъчно време, 
за да могат рекламните послания да се усвоят трайно 
от тях.

Информацията и нейното възприемане е ключа към 
доброто образование. Собствената вътрешна интерак
тивна телевизия лесно привлича окото на учениците и 
студентите, информирайки ги за важни събития свърза
ни с учебния процес, както и спортни и други занимания.

С помощта на дизайнери се изготвят мултимедийни  
менюта, посредством които клиентите бързо могат 
да се ориентират какво да поръчат. Гъвкавостта на 
системата позволява бърза промяна, както на менюто, 
така и на цените. Така се намаляват значително разходи
те за печат, както и времето за информиране  
на клиентите за найактуалните оферти.

Посредством НДМ, съответната организация може  
да предостави информация за предлаганите услуги  
и същевременно да публикува развлекателна и/или  
рекламна информация. Изключително подходяща  
за административни сгради с голям човекопоток.

В съвременния динамичен начин на живот, голям брой 
хора ежедневно прекарват часове пътувайки, това прави 
НДМ изключително подходяща за този сектор.

Съвременните автомобили имат множество системи  
за функционалности, които не могат да се опишат  
с няколко думи. Огромното разнообразие от автомо
билни марки прави клиента претенциозен и начина на 
представяне на продукта е от значение. С помощта  
на НДМ може да се представи даден автомобил с различ
ните му опции и възможности, посредством динамично 
мултимедийно съдържание.

Търговски обекти

Хотели и казина

Здравни заведения

Образователни организации
Ресторанти и заведения  
за бързо хранене

Правителствени  
и административни обекти

и други...

Транспорт

Автомобилна индустрия
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· Изграждане на инфраструктура
Това е първата стъпка от всеки проект. Ние консулти
раме нашите клиенти за разположението на екраните 
в дадената организация и изграждаме цялостната 
инфраструктура. Изборът на тип екрани е пряко зави
сим от режима на тяхната работа, както в затворени 
помещения, така и на открито.

· Създаване на съдържание
Мултимедийното съдържание е от ключово значение  
за ефективността на НДМ. При първоначалното 
стартиране на системата, ние изготвяме набор от 
шаблони, които след това лесно могат да се модифици
рат от локалните администратори.

· Дистрибуция и управление на съдържанието
С помощта на софтуера „Emocion Studio“ ние можем да 
изградим график, в кой определен момент, на кой екран, 
дадено мултимедийно съдържание да бъде изобразено. 
Този график трябва да бъде съобразен с контингента 
от хора, обитаващи обекта в дадения момент.

· Поддръжка на софтуера и хардуера на системата
Софтуера, който управлява цялата система, се поддър
жа от централата на РИСК Електроник в София. Ако  
е необходима намеса при клиента намясто, ще бъдете 
посетени от нашите системни инженери. Фирмата 
разполага с поне един системен инженер (наш служи
тел) във всеки областен център на страната.

Какво предлагаме?

· Оценка на материалните активи
Предварителна оценка и идентификация на таргет 
групите, определяне на локациите, изготвяне на визия 
за подходящото съдържание, определяне на необходи
мите технологии и оборудване. План на разходите за 
внедряване, управление и експлоатация. Определяйки 
Total Cost Ownership (TCO) и проучвайки пазара, клиента 
има възможност да прецени разходите в дългосрочен 
план и използвайки предимствата на системата –  
визия, локация и целева аудитория, да предприеме стъп
ки за възвръщане на инвестицията.

· Разработване на схема за възвръщане  
на инвестицията
Чрез допълнителен модул и метрика за оценка  
на рекламния потенциал на една НДМ, се предоставя 
възможност за участие в програма за възвръщане  
на инвестициите. На база на партньорска платформа, 
програмата позволява на клиента да продава рекламно 
време. В зависимост от обема и часовите зони, могат 
да се снижат до минимум експлоатационните разходи 
и да се генерират приходи.
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Проектиране на инфраструктура
Изграждане на цялостен проект  
в съответствие добрите практики  
и изисквания на клиента.

Поддръжка на съвместимите  
с MS Windows OS медийни формати  
и приложения.

Визия за всеки бранш
Екип от специалисти в областта 
на дизайна и развоя на приложения, 
разработват подходящата визия  
и функционалности на системата  

в зависимост от вашата сфера, таргет 
група и фирмена стратегия. Широка гама 

способи за персонализиране и добавяне  
на допълнителни модули и функции.

photo youtube

social media ducuments

animations

QRweb

audio video

rss
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РИСК Електроник е една от първите ИТ компании в България. 
Зад нейното име стои стратегически подход в консултирането  
и иновационен в създаването на ИТ решения, инфраструктури  
и цялостни бизнес процеси. 

Като водещ системен интегратор, ние сме установили проце
си и структури, 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 взаимоотношения се характеризират с индивидуа
лен подход към всеки един от нашите кленти и партньори.

За РИСК Електроник

Проект: Изграждане на корпоративна 
медия за нуждите на Теленор България.
Цел: Подобряване на вътрешната 
комуникация в централата на компанията.

Проект: Изграждане на специализирана 
информационна медия в клоновата мрежа  
с интегрирана система за анализ  
на аудиторията. 
Цел: Подобряване на комуникацията  
с клиентите посредством визуализация 
на актуална банкова информация, валутни 
курсове и оценка на ефективността.

Проект: Изграждане на специализирана 
медия в търговските обекти.
Цел: Разширяване на възможностите  
за комуникация с клиентите посредством 
медийно съдържание отразяващо 
актуалните промоции.

Нашите клиенти



Екип
Людмила Кисьова
проект мениджър
 ludmila.kissiova@risk.bg 

Деян Седларски
ръководител  
на екип медия
 d.sedlarski@risk.bg 

Георги Кисьов
консултант бизнес стратегия
 georgi.kissjov@risk.bg 

Юлияна Митова
специалист реализация 
 juliana.mitova@risk.bg 



Контакти

© 2015 РИСК Електроник. Всички права запазени.
Emocion е запазена марка на РИСК Електроник. Описаните условия са актуални към момента на издаване на брошурата.
Настоящият документ служи единствено за информация. С този документи, РИСК Електроник не дава никакви гаранции, явни или неявни.

Офис и шоурум
България, София 1138
бул. „Самоковско шосе“ №2Л
Търговски център „Боила“

тел.: (+359 2) 9175 423
факс: (+359 2) 9175 433
e-mail: office@risk.bg

Търговски отдел
тел.: (+359 2) 9175 424-427
тел.: (+359 2) 9175 434-437
e-mail: sales@risk.bg

Счетоводство
тел.: (+359 2) 9175 428
e-mail: accounting@risk.bg


