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Въведение

Планиране и подход

Медийното съдържание е крайъгълния 
камък на дигиталната медия. Именно 
от него зависи дали системата ще е успеш-
на и функционална и доколко ефективно 
ще изпълнява своето предназначение. Зато-
ва планирането и подхода към създаването 
на медийното съдържание трябва предва-
рително да са внимателно обмислени.

Добре организираните комуникационни 
канали и медийно съдържание допринасят 
за реализацията на целите на компанията, 
за генерирането и споделянето на нови 
идеи, за създаване и повишаване на мотива-
цията на служителите и за осъществяване-
то на обратна връзка и контрол на различ-
ните групи и отдели. 

 · реализацията на цели;  
 · генериране на нови идеи;  
 · създаване и повишаване на мотивацията;  
 · обратна връзка и контрол на отделите. 
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Първоначално е необходимо да се опре- 
делят източниците на информация, данни 
и знания за компанията, които ще се из-
ползват за попълване на съдържанието. 
Да се определи схемата на организацион- 
ната структура, различните отдели 
и таргет групи служители на компанията. 

Служителите са и един от основните 
носители на информация, опит и знания 
за компанията и нейната дейност и тях- 
ното привличане към създаването и ак-
туализацията на медийното съдържание 
е гаранция за постигане на максимални 
резултати и ефект от използването 
на дигиталната медия. Например, могат 
да се използват снимки и видео файлове 
от фирмени мероприятия, отзиви на кли-
енти и партньори, информация за пред-
стоящи събития. В подбора на този тип 
информация може да участва маркетинг 
мениджъра или друг служител от отдел 
маркетинг.

Други потенциални източници са корпо- 
ративния сайт и/или вътрешно-фирмени-
ят web портал. Web портала и дигитал- 
ната медия в идеалния случай могат 
да бъдат интегрирани и да се допълват 
взаимно, като при това не бива да се за- 
 бравя, че начините на възприемане на пуб-
ликуваната информация радикално се раз-

Медийно съдържание

Източници на информация

личават. Използваната от тези източници 
информация трябва да бъде адаптирана 
за целитена дигиталната медия.

Вътрешните информационни системи 
и бази данни са също логичен източник 
на информация за дигиталната медия. Това 
могат да бъдат данни от различни отче-
ти и справки, касаещи даден отдел 
или компанията като цяло. 

Разбира се, могат да се използват 
и различни външни източници и интернет, 
които предоставят полезна информация 
– отраслови и общополитически новини, 
прогноза за времето, информация за път-
ния трафик, новинарски сайтове и други. 
Неформалните публикации и споделяния 
в социалните мрежи също могат да бъдат 
благодатен източник на материали за кор-
поративаната дигитална медия.

Служителите 
като основен 

носител 
на информация

Корпоративен 
сайт, 

вътрешно-фирмен 
web портал

Вътрешно- 
информационни 
системи и база 

данни
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Изисквания към използваната информация

При всички случаи, трябва да са спазени 
няколко основни изисквания към използвана-
та от различните източници информация. 
Тя трябва да е актуална, подходящо под-
брана, полезна, да е във формат лесен 
за интеграция и да бъде обновявана пери-
одично и систематично. Не на последно 
място, тъй като става дума за корпора-
тивна медия, е необходимо да се прецени 
конфиденциалността на разпространя- 
ваната информация, тъй като в този слу-
чай не могат да бъдат задавани нива 
на достъп.

Дисплеите на дигиталната медия 
са винаги пред очите на аудиторията 
и ако излъчваната информация не е актуал-
на, това би се отразило негативно на сис-
темата и смисъла от нейното внедряване. 
Живеем в епоха на информационно изо-
билие и мозкът ни се е настроил авто-
матично да блокира скучната и ненужна 
информация. А тъй като целта е да бъде 
привлечено вниманието и интереса 
на аудиторията, излъчваното медийно 
съдържание задължително трябва да е ин-
тересно поднесено и лесно за възприемане. 
Избраното решението трябва да спомага 
за ускоряване на обмена на информация, 
опит и знания, да съдейства за поддържане 
на системата от вътрешни взаимоотно-
шения и да предоставя технически възмож-
ности за използване на обучителни програ-
ми и видео-конферентни връзки. 

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.



 

Час и дата Температура за деня 

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



СЪДЪРЖАНИЕ *

интернет

вариант 2**

* Emocion Studio позволява упра-

вление на съдържанието по всяко 

време и от всеки компютър!

** Сървърна или облачна инфра-

структура.

*** Системата предлага 

интерактивност между зрителя, 

чрез сензорен екран с възможност 

за управление на съдържанието 

посредством система 

за навигация.

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 2-3 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.
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Структура

Кратко описание на системата

вариант 1**



kiosk система ***

видео стена

информационен екранпрезентационен таблет
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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 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

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


