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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 подходящата 
среда за визуализация.

Дигиталната медия е съвкупност от 
технологии и мултимедийно съдържание. 
Това не са просто билбордове или постери 
с електронно променящо се съдържание, 
а информационен център предлагащ инте
рактивност и разнообразно мултимедийно 
съдържание, адресирано към конкретен кон
тингент от хора. Видимата част на една 
такава система е съвкупност от различен 
тип и набор екрани, пръснати в различни 
локации. Всичките тези екрани са задъл
жително свързани в мрежа, като съдържа
нието изобразено върху тях се управлява 
централизирано и в реално време.

Дигитална медия 
„Зимна олимпиада“

Въведение в технологията
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Системата се състои от инсталирани 
екрани, видео стени, таблети, киоски 
и др., които могат да са разпределени 
на една или множество локации, на които 
се презентира мултиме дийно съдържание, 
което се създава и управлява централизи
рано 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, сис
темата може да се състои от дватри 
информационни дисплея до няколко хиляди, 
пръснати на различни гео графски локации.

Кратко описание 
на системата

СЪДЪРЖАНИЕ *

интернет

вариант 1

вариант 2

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

облачна инфраструктура

сървър
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видео стена

информационен екран

kiosk система ** таблет **

**
 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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Фази

Олимпийските игри са найизвестното 
състезание в света, в което атлети от 
различни спортове се състезават за злат
ния медал. Интересът към тази надпрева
ра е голям, а дигиталната медия вероятно 
е найгъвкавият метод за поднасяне на ин
формация относно едно от найжела ните 
и престижни събития в света на спорта. 
Адекватно приложение на такъв тип ин
сталация можем да намерим в хотелите  
и казината, заведенията за хранене и об
ществения транспорт.

И тъй като олимпиадите се радват  
на медийно внимание от голям мащаб  
и е трудно да се проследи целия период, 

който те обхващат, ние разделихме медий
ното съдържание на три етапа. Така започ
ваме с „подготвителната фаза“, защото 
интересът към спортното събитие далеч 
не започва с откриването на олимпиадата. 
Не само, защото всички сме нетърпели
ви да узнаем нещо повече преди старта 
на игрите, но и защото има утвърдени 
традиции за подгряване на обществения 
интерес, като т. нар. „олимпийски огън“. 
Да, зимните олимпиади също стартират  
с тази красива церемония. Ето защо  
в сюжетната линия на нашата дигитал
на медия, стартираме с предварителта 
информация за Олимпиадата.

Подготвителна фаза

��
Времева линия  

на медийното  

излъчване.
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Вторият етап от нашата програма 
включва излъчване на найважните  
и интересни факти около олимпиадата.  
Тук зрителският интерес е насочен изцяло 
към златото, а ние знаем как да поднесем 
това зрелище по найатрактивния начин. 
Медий ни теми свързани с график, резулта
ти, класиране и нови рекорди, новини, кра
сиви снимки и видео материали, спомагат  
за цялостното преживяване на феновете,  
а защо не и да запалят нова искра на инте
рес и в хората, които не са отдадени  
на спорта.

Олимпиадата е вече зад гърба ни, 
но силната емоция е оставила приятен 
послевкус. Вече знаем кои са медалистите, 
но кой не би искал да види найинтересни
те моменти събрани на едно място, като 
един подобаващ завършек на шумното 
събитие. Статистиката поднесена чрез 
инфографика, дава найбогата и лесна  
за възприемане визуална информация. Плав
ният преход към нормалното ежедневие  
е тиха крачка към изпращането на олимпи
адата, след което отново ще очакваме  
с нетърпение следващата надпревара.

Подготвителна 
фаза

Откриване 
на игрите

По време
на игрите

Закриване 
на игрите

След закриване 
на игрите

По време на игрите

След закриване на игрите
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Подходящ инструмент за изостряне  
на очакването е брояч на оставащото 
време до откриването.

9

Обратно броене

06

98

45 27
часове минути секунди

дни
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Олимпийски огън

Олимпиадите винаги се откриват  
тържествено и по традиция фокусът  
пада върху олимпийския огън. Интересни  
са фактите около неговото пътуване  
и в чии ръце се намира.

О. Дж. Симпсън пренася 

олимпийския огън през 

Санта Моника, Кали-

форния. 21 юли 1984 г.
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Дата Град Държава

 ЮЛИ 19 ПАСАДЕНА САЩ

 ЮЛИ 20 БЕВЪРЛИ ХИЛС САЩ

 ЮЛИ 21 САНТА МОНИКА САЩ

 ЮЛИ 22 ВЕНТУРА САЩ

 ЮЛИ 23 САНТА БАРБАРА САЩ

 ЮЛИ 24 САНТА МАРИЯ САЩ

 ЮЛИ 25 САН ХОСЕ САЩ
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Церемония по откриване



13



14

График

Олимпиадата е трудна за проследяване 
без подробен график, тъй като са помес
тени много различни спортове с техните 
разнообразни правила и продължителност 
на класирането. Ето защо е важно да бъ
дат нагледно представени събитията  
и награждаванията.
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6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23спортове

церемонии                  

биатлон   1 1 1 1  1 1   1 1 1  1 1

бобслей           •	 1	 •	 1	 	 	 •	 1

бързо пързаляне с кънки   1 1 1 1 1 1  1 1  1 1  •  2

кърлинг     • • • • • • • • • • 1 1

северна комбинация       1      1  1

скелетон        • 1 1

ски алпийски дисциплини    1 1  1  1 1 1  1 1  1 1 

ски бягане   1 1  2  1 1 1 1   2   1 1

ски свободен стил •  1  1 1  1 1   1 1  2 1

ски скокове   • 1  1   •  1  1

сноуборд •  1 1  1 1    1  1 2   2 

спортни шейни   • 1 •  1 1 1

фигурно пързаляне •  • 1   •  1  •  1   •  1   •  1  

хокей на лед   • • • • • • • • • • • • 1 •  •  1

шорттрек     1   1  2   1   3

легенда   церемонии

  •		  състезателни дни

  n брой финали за деня

 
   гала вечери
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Спортове 
и държави участнички

Същността на олимпиадите е в разно
образието от спортове. Съществуват 
силно разпространени, но и не чак толкова. 
Не всеки е запознат с правилата и исто
рията на много от дисциплините, които 
се излъчват. Интересно за зрителите 
би било да научат повече факти за всеки 
спорт. Всеки един от тях може да бъде 
представен чрез изобразителен материал, 

текстова информация, любопитни факти, 
правила, термини, отличителни имена на 
спортисти (медалисти).

Интересен факт е, че не съществува 
друго спортно събитие, на което да взе
мат участие повече държави участнички. 
Затова е важно да бъдат визуализирани 
нагледно.
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биатлон бобслей бързо пързаляне  
с кънки

кърлинг северна 
комбинация

скелетон

ски алпийски 
дисциплини

ски бягане ски свободен 
стил

ски скокове сноуборд спортни шейни

фигурно пързаляне хокей на лед шорттрек



18

Новини

Излъчване на медиен канал с поин
тересните новини около олимпиадата. 
Текстовете могат да присъстват удобно 
поместени в собствена рубрика, но съ
ществува и вариант за лента с динамично 
поднесена информация тип RSS четец. RSS четецновинарска рубрика
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Медиен канал, който помества в себе 
си найлюбопитните и невероятни попаде
ния на фотографите от олимпиадата.

Поднасяме и подбрана селекция от ви
део материали свързани с награждавания, 
спортни случки, гафове и т.н.

Медия

Галерия и видео

видеофотографии
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Финландката Джени Хийри-

коски отбелязва победния 

гол в допълнителното време 

във вратата на Швейцария. 

Русия, 12 февруари 2014.

Снимка: Браян Шнайдер швейцария

3 : 4
финландия
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Мач за осмина финал на Олим-

пийските игри в Соши между 

отборите на Латвия и Шве-

ция през 2014 г. Шайба Арена, 

15 февруари 2014, Русия.

Снимка: Мартин Роуз

3 : 5
латвия швеция
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Резултати

Резултатите са найважния информа
ционен канал свързан със събитието. Тук 
научаваме за успехите и неуспехите на 
атлетите участници, тяхното класиране 
и награждаванията. Данните са поднесени 
инфографично, за полесно възприемане  
от аудиторията.
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брой медали 

за всеки спортист

класиране 

по държави

подобрени 

рекорди

време 

на класиране

ранг на спортисите 

за всяка дисциплина
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Церемония по закриване
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Допълнителни факти

Темата поднася любопитни факти, 
които са в тясна взаимовръзка с олим
пиадата. Тук зрителите се запознават  
с музикалните селекции на организатори
те, героите талисмани на форума, инфор
мация за локациите, където се провеждат 
игрите и други.

скорост на вятъра

температура

прогноза за времето

час и дата
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Доказано е, че 90% от информация
та, която достига до мозъка е визуална. 
Когато предаваме данни чрез образи, това 
наричаме инфографика. Тя прави съдържа
нието много поаткрактивно, а възприема
нето му става побързо.

Затова решихме да визуализираме  
статистиката чрез инфографика, като  
се съпоставят резултатите от игрите  
с интересни факти (световен и олимпийски 
рекорди на конкретната дисциплина, еволю
ция на рекордите и т.н.).

Статистика

посещение медали

зрителски интерес
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Найчестото приложение на такова решение е за излъчване  
на рекламни послания. С помощта на новата дигитална медия  
вие можете наистина ефективно да въздействате на вашите 
клиенти и посетители. Динамичността на съдържанието и гъв
кавостта на системата гарантират трайно запаметяване  
на рекламните послания.

Приложения 
и ползи

Търговски 
обекти



Публичен 
транспорт

Ресторанти 
и заведения 

за бързо хранене



Хотели 
и казина



Сфери на приложение
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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 новата дигитална медия. При 
първоначалното стартиране на системата, ние изгот
вяме набор от шаблони, които след това лесно могат 
да се модифицират 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.

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 и проучвайки пазара, клиента има 
възможност да прецени разходите в дългосрочен план 
и използвайки предимствата на системата – визия, 
локация и целева аудитория, да предприеме стъпки  
за възвръщане на инвестицията.

Разработване на схема за възвръщане  
на инвестицията
Чрез допълнителен модул и метрика за оценка  
на рекламния потенциал на една нова дигитална медия, 
се предоставя възможност за участие в програма  
за възвръщане на инвестициите. На база на партньор
ска платформа, програмата позволява на клиента  
да продава рекламно време. В зависимост от обема  
и часовите зони, могат да се снижат до минимум екс
плоатационните разходи и да се генерират приходи.

Какво предлагаме?
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Найобщо казано, дигиталната медия 
се използва за визуализиране на информа
ция. Но да прецените и подберете инфор
мацията, която искате да поднесете 
на аудиторията е само първата стъпка. 
На този етап това е просто информация. 
За да получите ефективен инструмент 
за въздействие, влияние, задържане 
на вниманието, комуникация или реклама 
този информационен материал трябва 
да бъде съответно обработен и онагледен 
за целите на визуализацията, логически 
разпределен, подреден и своевременно 
излъчен. 

Препоръчително е медийното съдър 
жание да бъде оценявано през очите 
на потребителя. Хаотично излъчвани 
фрагменти от подбраната информация 
е малко вероятно да привлекат интереса 
към който се стремите. За създаването 
на стойностно атрактивно съдържание 
за дигиталната медия е необходима ясна 
концепция за дизайна, логическа обосновка 
на цялостната му визия и начини на излъч 
ване. Крайната цел е да постигнете дълго
срочни резултати.

 Не по-малко съществено е качественото  
 медийно съдържание да бъде представено  
 в правилния контекст, в противен случай  
 дори най-интересното съдържание  
 ще изглежда неуместно. 

Съдържание и дизайн
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Софтуерния модул „анализ на аудито
рията“, структурира публиката по пол  
и четири възрастови групи (012, 1236,  
3665, 65+). Той дава и информация колко 
средно всеки един зрител е гледал съсредо
точено към избрани обекти или дигитална 
медия. Тази статистика може да ни даде 
много нови идеи за таргетирано съдържа
ние, което ефективно да си комуникира  
със своята целева аудитория. 

 Дигиталната медия успешно е постигна- 
 ла своята цел тогава, когато контекста  
 на нейното медийно съдържание се пре- 
 върне в ключ към осъществяване  
 на действие и активност. 

Анализ на аудиторията

Определяне 
на пола

Определяне 
на възрастта

Времето 
отделено 
за гледане
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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:
email: sales@risk.bg

Офис и шоурум
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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.


