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В ерата на втората индустриална 
революция всяка компания преосмисля кому-
никацията си с клиентите, за да отговори 
на новите им очаквания в контекста на 
дигитализацията. Технологиите дават въз-
можност за получаване на точна и лесна 
за асимилиране информация в подходящия 
момент на подходящото място. Интерак-
тивният киоск като част от дигиталната 
медия в един обект или самостоятелно 
съществуващ, спомага клиентите да взе-
мат самостоятелно информирано реше-
ние и да остави у тях търсенoто усещане 
за преживяване в обекта. Той обединява 
много разнообразни начини за представяне 
на информацията, което го прави полезен 
независимо от контекста на средата.

Въведение
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Функционалности

Меню

Главно меню, чрез което се стартират 
приложенията. Всеки клиент може да има свои 
кастомизирани бутони като форма, размер 
и цвят. Възможно е вграждане на RSS лента 
и и часовник. Когато системата не се използва 
определено време се активира скрийнсейвър,.

който показва различна информация под форма-
та на слайдшоу от изображения или видеокли-
пове, чиято цел е да привлича вниманието на 
посетителите, да ги подканва към действие 
или да ги информира.
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Външни приложения
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Функционална апликация, позволяваща 
вграждане на различни приложения. Стар-
тира се чрез бутон в основното меню. 
Може да е линк към сайт, или програма 
инсталирана на операционната система 
на машината.

НАТИСНИ ТУК!

Скрийнсейвър
Анимация, подканваща 
посетителите към 
действие.

Защита

Може да работи в режим „Fullscreen“, 
без достъп на потребителите 
до операционната система.





Медия с маркери

Панорама с маркери

Възможност за поставяне на бутони 
(маркери) върху изображение на фонов ре-
жим, съдържащи различна по тип информа-
ция като PDF документи, видео материали 
и изображения, които се показват в меню. 
Тези материали могат да се изпращат на 
email, да се свалят на мобилно устройство 
посредством QR код, да се принтират или 
качват на USB устройство.

Възможност за поставяне на бутони 
(маркери) върху поредица от фонови изо-
бражения (като панорама 360 градуса 
и виртуална разходка), съдържащи различна 
по тип информация като PDF документи, 
видео материали и изображения, които 
се показват в меню. Тези материали могат 
да се изпращат на email, да се свалят 
на мобилно устройство посредством 
QR код, да се принтират или качват на 
USB устройство. Добавяне на неограничен 
брой маркери и страници.

дигитални преживявания
в търговски обекти
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Маркер
Бутон, водещ към друга 
страница със съдържа-
ние.

Панорамно изображение

Навигация



Панорама с маркери

Интерактивни предложения7. Таргетирано съдържание 8.

�
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AНАЛИЗ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ПОЛ

И ВЪЗРАСТ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

DCX-8step

НАЗАД

Интерактивен каталог9. Зона за обратна връзка 10.

�

�

НАЗАД

Брошури и каталози

Разглеждане на брошури и каталози 
(PDF файлове). Възможност за избор и из-
пращане на email, сканиране на QR код и и 
директно сваляне на мобилно устройство, 
принтиране, качване на USB устройство. 
Събраните данни за формуляри се съхраня-
ват локално в Excel файл.

Брошури�
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Навигация в непозната 
пространствена среда

Request

WAYFINDING

1

банки и финансови
институции

дигитална медия в

Request

BANKS

автос
дигитална

SHOWR

1

дигитални преживявания
в търговски обекти

Request

DCX RETAIL

1

я

uest

ввии

est

аавтосвтос
дигитд аалнална

SHOWR

1

дигитални преживявания
в търговски обекти

1

Навигация в непозната 
пространствена среда
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вътрешно-корпоративна 
комуникация

дигитална медия за
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Бутони, с допълнителна 
информация

Заявка за:
•изпращане на брошура по email;
•сканиране на QR код;
•качване на брошура на USB устройство.
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REQUEST

media

DIGITAL SIGNAGE – Albena resort DIGITAL SIGNAGE – DSK bank DIGITAL SIGNAGE – School TV Jobs Information System Media Design Risk Electronics – Official web site

Времева линия

Мултимедийна стена

Изготвяне на съдържание, разположено 
във времева линия. Преместване, мащаби-
ране и завъртене на медиите си с жесто-
ве. Възможност за избор на конкретни 
файлове, които могат да се изпращат 
на email, да се свалят на мобилно устрой-
ство посредством QR код, да се прин-
тират или качват на USB устройство. 
Възможност за изпращане на файлове към 
втори екран. Навигатор, показващ къде по 
времевата линия се намира потребителя.

Многофункционално приложение 
с възможност за използване от няколко 
потребителя едновременно и пращане 
на съдържание към втори екран. Възмож-
ност за създаване на различни категории 
съдържание и лесното им избиране от 
навигационна лента в долната част на 
екрана. Преместване, мащабиране и завър-
тене на медиите с жестове. Възможност 
за избор на конкретни файлове, които мо-
гат да се изпращат на email, да се свалят 
на мобилно устройство посредством QR 
код, да се принтират или качват на USB 
устройство. Възможност за изпращане 
на файлове към втори екран. Опция за 
рисуване върху файлове и запазването 
им в директория.

�

�

DIGITAL SIGNAGE – Albena resort DIGITAL SIGNAGE – DSK bank DIGITAL SIGNAGE – School TV Jobs Information System Media Design Risk Electronics – Official web site

Презентиране 
на съдържание 
във времева линия

Изпращане 
на съдържание 
към втори екран

Лента 
за навигация
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Времева линия

Мултимедийна стена
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REQUEST

media >

Media Design

Media Design – Image 1 Media Design – Image 2 Media Design – Image 3 Media Design – Image 4 Media Design – Image 5 Media Design – Image 6 Media Design – Image 7

�

�

Media Design – Image 3

REQUEST

Media Design – Image 4

Media Design – Image 1

�

�

media >

Media Design

Media Design – Image 1 Media Design – Image 2 Media Design – Image 3 Media Design – Image 4 Media Design – Image 5 Media Design – Image 6 Media Design – Image 7

Media Design – Image 3

REQUEST

Media Design – Image 4

Media Design – Image 1

Рисуване върху 
съдържанието 
и запис на промените

Заявка за:
•изпращане на съдържание по email;
•сканиране на QR код;
•качване на съдържание на USB устройство.

Заявка за:
•изпращане на съдържание по email;
•сканиране на QR код;
•качване на съдържание на USB устройство.

Възможност за:
•увеличаване и намаляне на размера; 
•завъртане;
•подредба на ресурсите
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Галерия

Видеогалерия

Представяне на селекция от файлове 
(изображения и видео файлове) с функцио-
налност за приплъзване. Възможност 
за избор на желаното изображение или 
видеоклип, чрез навигационната лента 
в долната част на екрана. Възможност 
за автоматичен слайдшоу режим.

Избор и възпроизвеждане на видеоклипо-
ве от галерията.

Навигатор
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Дъска за рисуване

Книга за отзиви

Интерактивна бяла дъска с набор 
от инструменти (маркер и писалка, 
с избор на размер и цвят, гумичка). Отва-
ряне на няколко листа едновременно. Запис 
в предварително зададена директория.

Възможност на посетителите да напи-
шат своето мнение за престой и прежи-
вяване. Възможност за редактиране от 
администратор.
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Анкета

Създаване на анкета за всякакъв 
вид проучвания, използвайки 8 различни 
шаблона за оформление на въпроси. Всички 
елементи могат да бъдат оформени спря-
мо индивидуалните нужди. Възможност 
за добавяне на формуляри за събиране 
на данни. Възможност за добавяне на 
необходимия медиен елемент (изображения 
и видео файлове) към всеки въпрос. Данни-
те се съхраняват локално.

Информационен слот
позволява поднасяне на въвеждаща 
информация по темата

Добавяне на медиен елемен 
•изображение;
•видеоклип.
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Различни шаблони
гъвкаво представяне на информацията 
чрез разнообразен набор от шаблон

Навигация

Добавяне на формуляр 
Позволява събиране на данни 
от потребителите.
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Игри

Различни по тип игри – пъзел, за памет, 
викторини. Възможност за индивидуален 
дизай.
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Формуляри

Обратна връзка

Функция за събиране на данни от посе-
тителите. Възможност за индивидуално 
конфигуриране на формата чрез тексто-
ви полета, падащо меню, радио бутони, 
квадратчета за отметки. Визуализиране 
на съобщение след изпращане на формата. 
Данните за формуляри се съхраняват 
в локална база данни.

.

Системата на киоска пази обратна 
връзка за потреблението на киоска като 
запазва информация за това кои приложе-
ния са ползвани и колко пъти. Тази функцио-
налност е в помощ на администраторите 
на съдържанието, които могат да кориги-
рат стратегията за представянето му 
в зависимост от регистрирания интерес 
и поведение.
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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.

Всичко което искате да споделите 
по темата можете да изпратите на:
e-mail: sales@risk.bg

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

тел.: (+359 2) 9175 426
 (+359 2) 9175 437
уеб страница: www.risk.bg

Ние сме тук, защото
Вашият бизнeс
е от значение за нас.


