Görüntüleme
Çözümleri

Görüntüleme Sistemleri
Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca tüketiciye üstün teknolojili ürünler sunan
Arçelik A.Ş., bu tecrübesini şimdi de kurumsal alana taşıyor. Uzun yıllara dayanan
bireysel tüketici tecrübesini, kurumsal sektörlere özel görüntüleme çözümleri ile
aktarıyor.
Dijitalleşmenin hayatımızın her alanına girmiş olduğu günümüzde satış, pazarlama
ve iletişim kanallarında yenileşme ihtiyacını karşılayacak yeni gelişen, hareketli
ve interaktif ekranlar üretiliyor.
Bu ürünler sayesinde ürünü kullanan işletmeler, müşterileriyle daha hızlı, etkin ve
interaktif iletişim kurma fırsatını yakalıyor.
Arçelik A.Ş., tasarım, uygulama, mühendislik, bakım ve işletme olmak üzere
sektörlere özel tek bir çatı altından kurumsal çözümler sunuyor. Sektörde,
kurumsal çözümler konusunda yaygın ve güvenilir hizmet ağı ile farklılaşan
Arçelik A.Ş., tüketicilerilerine tam destek sağlıyor.

Görüntüleme
Çözümleri
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Arçelik A.Ş.
Kurumsal TV
Çözümleri
Arçelik A.Ş. Kurumsal TV modelleri ile
konuklarınız, HD yayınlarının yüksek görüntü
performansını, zengin içerik özellikleri ile
birlikte deneyimleme imkânına sahip olur.
Konuklarınız belirlenen kanalları izleme
keyfini yaşarken, ürün üzerinde bulunan
hizmetlerimizi ve mesajlarınızı ekranda
sergileyebilirsiniz. Ürünün güzel tasarımı ile
birlikte otel odanızın içerik yönünden zengin
bir görünüme sahip olmasını sağlarsınız.

Kurumsal TV
Çözümleri
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Kurumsal TV Çözümleri

Standart Sistem
Standart Sistem, bir kurumun temel misafir ağırlama ihtiyaçlarını karşılayan, herhangi bir merkezi sistem
kurulumuna ihtiyaç duyulmadan, otel TV özelliklerini konuklarınıza sunan çözüm ailesidir.
Standart Sistem ailesini oluşturan ürünler: Satellite, Smart, Smart-Slim ve Smart-Ultra HD serileridir.

Standart
Sistem

Özellikler

Satellite

Smart

SmartSlim

SmartUltra HD

Dahili uydu alıcısı

+

+

+

+

Kanal listesi ve istenilen ayarları USB ile tüm TV'lere kopyalama

+

+

+

+

TV açılış ekranına özel görsel ekleyebilme

+

+

+

+

Kanal listesini sabitleme veya her açılışta tanımlı ayarlara dönme

+

+

+

+

Elektrikle otomatik açılma veya standby modunda bekleme

+

+

+

+

Müşteri menü erişimini kısıtlayabilme

+

+

+

+

TV üzerindeki tuşlara erişimi kısıtlayabilme

+

+

+

+

Ses seviyesi sınırlama

+

+

+

+

Giriş kaynaklarını kısıtlayabilme

+

+

+

+

Bütünleşik multimedya oynatıcısı (video, resim, müzik)

+

+

+

+

Elektronik program rehberi
(Kanal yayın akışı)(EPG)

+

+

+

+

Alarm fonksiyonu (istenilen saatte, istenen kanalda açılma)

+

+

+

+

Çoklu dil desteği

+

+

+

+

Kablosuz ağ bağlantısı (WiFi)

-

+

+

+

Web tarayıcısı

-

+

+

+

Web tarayıcı geçmişi ve parola bilgilerini sıfırlama

-

+

+

+

Standart akıllı uygulama mağazası

-

+

+

+

-

-

+

+

-

+

+

+

DLNA desteği

-

+

+

+

MHL bağlantısı ( miniUSB-HDMI)

-

+

+

+

Daha ince ve şık tasarım

-

-

+

+

Ultra HD (4K) çözünürlük

-

-

-

+

Siyah/Beyaz renk seçeneği

+

+

-

+

Alüminyum kabin seçeneği

-

-

-

+

Gelişmiş akıllı uygulama mağazası
(Smart Inter@ctive 4.0+)
Miracast desteği ile mobil cihazlardan kablosuz görüntü
aktarımı

Satellite TV Serisi
- Dahili uydu alıcısı, Full HD ve HD çözünürlük seçenekleri ile sisteminize en uygun
modeli seçebilirsiniz.
- Farklı ekran boyutlarında siyah ve beyaz renk seçeneği ile tasarımınıza uygun
çözüm sunar.
Özellikler
- 22”, 28”, 32”, 40”, 43”, 49”, 55” ekran seçenekleri
- Full HD (1920 x 1080) veya HD (1366 x 768) çözünürlük
- Dahili uydu alıcısı (DVB-T/C/S2)
- Siyah ve beyaz renk seçenekleri
- Duvar askı opsiyonu
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Kurumsal TV Çözümleri

Standart Sistem

Smart TV Serisi

Smart-Slim TV Serisi

- Konuklarına daha akıllı ve eğlenceli bir televizyon deneyimi yaşatmak isteyen
kurumlar için Smart TV serisi mükemmel bir seçim olacaktır.
- Smart TV serisi, Full HD çözünürlük, çift çekirdekli işlemci, dahili uydu alıcısı,
opsiyonel HEVC ve dahili WiFi seçenekleri ve akıllı uygulamalar sunmaktadır.
- Konuklarınız, akıllı cihazlarını (cep telefonu, tablet) Miracast aracılığı ile televizyona
bağlayıp ekran paylaşımı yapabilir.
- Farklı ekran boyutlarında siyah ve beyaz renk seçeneği ile tasarımınıza uygun
çözüm sunar.

- Smart TV serisi özelliklerine ek olarak daha zengin akıllı uygulama deneyimini konuklarınıza sunar.
- Şık ve ince tasarımı ile her ortama uygun, kaliteli seyir zevki sağlar.
- Wide Color Gamut ve Local Dimming özellikleri (opsiyonel) sayesinde daha canlı renkler,
detaylı karanlık sahneler ve gerçeğe yakın görüntü kalitesi sunar.
- Farklı ekran boyutlarında ince ve şık tasarım ile öne çıkar.

Özellikler
- 32”, 40”, 43”, 49”, 55” ekran seçenekleri
- Full HD (1920 x 1080) çözünürlük
- Dahili uydu alıcısı (DVB-T2/C/S2), HEVC desteği
- Dahili kablosuz internet (WiFi) ve akıllı uygulamalar
- Siyah ve beyaz renk seçenekleri
- Duvar askı opsiyonu

Özellikler
- 40”, 49”, 55”, 65” ekran seçenekleri
- Full HD (1920 x 1080) çözünürlük 4 dahili uydu alıcısı (DVB-T2/C/S2), HEVC desteği
- Wide Colour Gamut, Local Dimming görüntü iyileştirmeleri
- Dahili kablosuz internet (WiFi) ve gelişmiş akıllı uygulamalar
(Smart Inter@ctive 4.0+)
- Siyah tasarım
- Duvar askı opsiyonu
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Standart Sistem

Smart-Ultra HD TV Serisi
- Smart-Slim TV Serisi özelliklerine ek olarak Ultra HD (4K) görüntü kalitesi sağlar.
- HDR ve Micro Dimming görüntü iyileştirmeleri ile net, canlı ve en üst kalitede
görüntü sunar.
- 40”, 49”, 55”, 65” ekran boyutlarında; siyah, beyaz ve alüminyum renk seçenekleri
ile en şık tasarımı sunar.

Özellikler
- 40”, 49”, 55”, 65” ekran seçenekleri
- Ultra HD (3840 x 2160) çözünürlük
- Çift dahili uydu alıcısı (DVB-T2/C/S2), HEVC desteği
- HDR, Wide Colour Gamut, Micro Dimming görüntü iyileştirmeleri
- Dahili kablosuz internet (WiFi) ve gelişmiş akıllı uygulamalar
(Smart Inter@ctive 4.0+)
- Siyah/Beyaz plastik veya alüminyum kabin seçenekleri
- Duvar askı opsiyonu

Guest
Management®
”Kişiye özel iletişim“ ve ”kişiye özel
hizmet“ anlayışı, tüm sektörlerde hızla
yaygınlaşıyor. Artık hangi sektörde olursanız
olun, müşterileriniz, kişisel zevklerine ve
ihtiyaçlarına uygun çözümler bekliyor. Üstelik
bu durum, yeme-içme ve konaklama gibi
beklentilerin fazlasıyla üst seviyeye çıktığı
sektörlerde daha fazla görülüyor. Guest
Management® - Konuk Sistemi, kişiye özel
karşılama mesajından kişiselleştirilebilir kanal
listesine kadar standart sistemin ötesinde,
avantajlı pek çok özellik sunuyor.

Guest
Management®
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Kurumsal TV Çözümleri
Konuk Sistemi - Guest Management®

Konuk Sistemi Guest Management®

- Standart yayın dağıtım sisteminize sadece Konuk Sistemi - Guest Management® sunucusunun
eklenmesiyle Standart Sistem'in getirdiği çözümlere ek olarak birçok yeni özelliğe
sahip olursunuz.
- Kurumdaki tüm TV'lere merkezden anında ulaşıp kanal, ayar veya yazılım
güncelleme yapabilirsiniz.
- Misafirleriniz için kişiye özel karşılama mesajı oluşturabilirsiniz.
- Misafirinizin diline özel, otomatik kanal listeleri oluşturabilirsiniz.
- HD kalitesinde kurumsal bilgi kanalları oluşturup yayınlayabilirsiniz.
- Duyuru ve reklam mesajlarınızı gösterebilir; resepsiyondan istediğiniz odaya anlık
mesaj gönderebilirsiniz.
- ”İzlediğin kadar öde“ (pay-per-view) TV kanalları hizmeti verebilirsiniz.
- Otel yönetim yazılımlarıyla (PMS) uyumlu çalışır.

Özellikler

Satellite

Smart

Smart-Slim

”Standart Sistem" özelliklerinin tamamı

+

+

+

Mevcut yayın dağıtım sistemine kolay entegrasyon

+

+

+

Web yönetim arayüzü ile uzaktan anında içerik ve bilgi güncellemesi

+

+

+

Uzaktan TV ayarı ve kurulum yönetimi

+

+

+

Uzaktan kanal listesi ve TV yazılımı güncelleme

+

+

+

Özel misafir bilgisi içeren karşılama mesajı*

+

+

+

Misafire özel otomatik TV menü dili değişimi

+

+

+

Misafire özel kanal listesi oluşturma ve kanalları dile göre gruplama*

+

+

+

Müşteri bilgi ekranı ve harcama görüntüleme*

+

+

+

Özelleşmiş kurumsal bilgi kanalları (Üç HD kanal)

+

+

+

Kurum Twitter ve Instagram canlı yayın kanalları

+

+

+

Dinamik bilgi ekranı (haberler, hava durumu, saat - RSS feed)

+

+

+

Duyuru ve reklam pop-up mesajları gösterebilme*

+

+

+

Resepsiyondan anlık adresli mesaj gönderme

+

+

+

”İzlediğin kadar öde" (pay-per-view) TV kanalları

+

+

+

Ana merkez uzaktan kontrol ve yönetim özelliği

+

+

+

Ana merkez uzaktan izleme ve bakım**

+

+

+

PMS entegrasyonu (otel yazılımı)*

+

+

+

*Opsiyonel otel yönetim yazılımı (PMS) paketi alınır ise müşteri isim, dil, giriş-çıkış tarih bilgileri otomatik olarak PMS sisteminden
alınacaktır. PMS opsiyon paketi alınmaz ise müşteri bilgileri manuel olarak web yönetim arayüzü üzerinden sisteme girilir.
**Ana merkez uzaktan izleme ve bakım paketi opsiyonel olarak alınır ise sistemdeki kullanıcı hataları uzaktan izlenecektir.
Sistemde hata tespit edildiğinde kurum uyarılacak ve sisteme anında uzaktan müdahale edilerek problem giderilecektir.
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Kurumsal TV Çözümleri
Müşteri bilgi ekranı ve harcama görüntüleme*: Misafirin mevcut harcama ve diğer bilgilerini
görebileceği kanal oluşturulabilir.
Kurumsal bilgi kanallarında duyuru ve reklam yayınlama: Kanal taslakları ve tasarlama yapısı
duyuru ve reklam yapabilmek için özelleştirilmiştir.
Duyuru ve reklam pop-up mesajları gösterebilme*: Odaya özel, misafir gruplarına özel veya tüm
odalara birden duyuru ve reklam içerikleri pop-up mesaj olarak gönderilebilir.
Resepsiyondan anlık adresli mesaj gönderme: Resepsiyondan istediğiniz odaya özel anlık (pop-up)
mesaj gönderilebilir.
Canlı Twitter ve Instagram hesap kanalları: İçeriğini canlı olarak Twitter veya Instagram’dan alan, içerik
değişimleri için müdahale gerektirmeyen kurum hesap kanalları oluşturulabilir.
Profesyonel, sınırsız kanal tasarımı: Mevcut taslakların dışında başka taslak kullanılmak istendiğinde, sınırsız
tasarım yapılabilen web içeriğini kanala dönüştürme yeteneği mevcuttur. Herhangi bir internet sitesi tamamıyla bir canlı
kanala dönüştürülebilir.

Konuk Sistemi - Guest Management® Özellikleri
Web yönetim arayüzü: İçerik ve bilgi güncellemesi için web yönetim arayüzü sayesinde kurum ağındaki herhangi
bir internet tarayıcı ile sistem web arayüzüne ulaşılabilir. Kolay kullanılabilir arayüz sayfası üzerinden tüm sistem
özelliklerine ulaşılabilir ve içerik oluşturma akıllı ekranları kullanılabilir. Sistemin standart internet tarayıcısı (browser)
haricinde hiçbir gereksinimi olmadığından; akıllı telefonlardan, tabletlerden ve işletim sistemi bağımsız olarak tüm
PC'lerden bu arayüze kolaylıkla ulaşılabilir.
Merkezi uzaktan kontrol ve yönetim: Sunucu üzerinden kurumdaki tüm TV'lere ayrı ayrı veya tümüne
anında ulaşılıp merkezi komutlar gönderilebilir. Bu özellik sayesinde televizyonu açıp kapama, ses düzeyini ayarlama vb.
işlemler uzaktan yapılabilir.
Uzaktan TV ayarı ve kurulum yönetimi: TV ayarlarını değiştirmek, kurulum bilgilerini sağlamak, varsayılan
kanal listesini güncellemek vb. işlemler TV'nin yanına gitmeden, uzaktan yapılır. TV ayar ve kanal kopyalama (cloning)
sunucu üzerinden yapılır.
Uzaktan TV yazılımı güncelleme: Performans iyileştirmeleri veya yetenek güncellemeleri için yapılacak
yazılım güncellemeleri, TV'nin yanına gidilmesine gerek olmadan, merkez sunucu üzerinden yapılabilir.
Özelleşmiş kanal listesi oluşturma ve dil gruplama*: Kanal listeleri her TV'de ayrı, misafirin diline
göre otomatik olarak düzenlenebilir. Kanallar dillere göre gruplandırılabilir, her dil içinde de sıralaması düzenlenebilir.
Aynı kanal birden fazla dil grubunda yer alabilir, bu sayede önemli kanallar misafir dili ne olursa olsun ilk sıralara
yerleştirilebilir.* Otel yönetim yazılımı (PMS) uyumlandırması yapılırsa, misafir diline göre, her misafir için müdahale
etmeden, kanal sıralaması otomatik olarak değişir.
Özelleşmiş kurumsal bilgi kanalları: Kurum bilgilerinizi aktarabileceğiniz, üç farklı HD kanal
oluşturabilirsiniz. İster taslaklardan faydalanılır ister hazır videolar kullanılabilir. Kanal taslaklarında interaktif kanal ve
misafirin kendi bilgilerini (isim, oda no, harcama vb.) görebileceği taslaklarımız da mevcuttur. Kanal tasarımı herhangi bir
uzmanlık gerektirmez, dizüstü veya masaüstü bilgisayar kullanabilen herkes yapabilir.

“İzlediğin kadar öde” (pay-per-view) TV kanalları: Oda bazlı izlediğin kadar öde sistemi yönetimi
mevcuttur. Bu özellik sayesinde sistemdeki herhangi bir kanal izlediğin kadar öde kanalına dönüştürülebilir.
Özel karşılama logosu: TV açılırken otele özgü açılış logosu kullanılabilir.
Özel misafir bilgisi içeren karşılama mesajı*: Odadaki misafirin ismi, oda numarası, kuruluş logosu ve
özel karşılama yazısı ile ”hoş geldiniz“ ekranı oluşturulabilir.
Dinamik bilgi ekranı (hava durumu, saat): Canlı verilerle güncellenen hava durumu ve RSS kanalı
oluşturulabilir.
Otel yönetim yazılımı (PMS) uyumlandırması: Otel ön büro yazılımı ile uyumlandırma sağlanıp misafir
bilgileri otomatik olarak aktarılabilir.
Kurumun mevcut dağıtım sistemine kolay entegrasyon: Sistem sunucusu, kuruluşta yer alan dijital
kanal dağıtım sistemine (DVB-T/C) bir kablo bağlamak kadar kolay bir şekilde entegre olabilir.
Ana merkez uzaktan izleme ve bakım**: Konuk Sistemi - Guest Management® uzman personelimiz, sistemi
uzaktan izleyerek misafirlerinize problemsiz hizmet verebilmeniz için gerekli desteği sağlar. Olası bir yardım çağrısında
sisteme uzaktan bağlanarak anında destek verir, önleyici bakımlar yapar ve hizmetin sürekliliğini garanti altına alır.

*Opsiyonel otel yönetim yazılımı (PMS) paketi alınır ise müşteri isim, dil, giriş-çıkış tarih bilgileri otomatik olarak PMS sisteminden
alınacaktır. PMS opsiyon paketi alınmaz ise müşteri bilgileri manuel olarak web yönetim ara yüzü üzerinden sisteme girilir.
**Ana merkez uzaktan izleme ve bakım paketi opsiyonel olarak alınır ise sistemdeki kullanıcı hataları uzaktan izlenecektir.
Sistemde hata tespit edildiğinde kurum uyarılacak ve sisteme anında uzaktan müdahale edilerek problem giderilecektir.
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Konuk Sistemi - Guest Management® TV Serileri

Konuk Sistemi - Guest Management®

Satellite TV Serisi

Smart TV Serisi

- Konuk Sistemi - Guest Management® ile kullanılabilecek temel seridir.
- Dahili uydu alıcısı, Full HD ve HD çözünürlük seçenekleri ile sisteminize en uygun
modeli seçebilirsiniz.
- Farklı ekran boyutlarında siyah ve beyaz renk seçeneği ile tasarımınıza uygun
çözüm sunar.

Özellikler
- 22”, 28”, 32”, 40”, 43”, 49”, 55” ekran seçenekleri
- Full HD (1920 x 1080) veya HD (1366 x 768) çözünürlük
- Dahili uydu alıcısı (DVB-T/C/S2)
- Siyah ve beyaz renk seçenekleri
- Duvar askı opsiyonu

- Konuk Sistemi - Guest Management® özelliklerine ek olarak konuklarına daha akıllı ve eğlenceli bir
televizyon deneyimi yaşatmak isteyen kurumlar için Smart TV serisi mükemmel bir
seçim olacaktır.
- Smart TV serisi, Full HD çözünürlük, çift çekirdekli işlemci, dahili uydu alıcısı,
opsiyonel HEVC ve dahili WiFi seçenekleri ve akıllı uygulamalar sunmaktadır.
- Konuklarınız, akıllı cihazlarını (cep telefonu, tablet) Miracast aracılığı ile televizyona
bağlayıp ekran paylaşımı yapabilirler.
- Farklı ekran boyutlarında siyah ve beyaz renk seçeneği ile tasarımınıza uygun
çözüm sunar.
Özellikler
- 32”, 40”, 43”, 49”, 55” ekran seçenekleri
- Full HD (1920 x 1080) çözünürlük
- Dahili uydu alıcısı (DVB-T2/C/S2), HEVC desteği
- Dahili kablosuz internet (WiFi) ve akıllı uygulamalar
- Siyah ve beyaz renk seçenekleri
- Duvar askı opsiyonu
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Kurumsal TV Çözümleri
İnteraktif IPTV Sistemi

IPTV teknolojisinin tüm altyapı olanaklarını içeren IPTV konaklama çözümü, içerdiği IPTV, IP-radyo, music on demand,
video on demand (VOD) ve bilgilendirme ekranları ile konuklarınıza sınırsız hizmet sunma olanağı sağlar.
IPTV konaklama çözümü, ek bir set-top box (uydu alıcısı) donanımına ihtiyaç duymadan, TV donanımı üzerinde çalışır.
Bu özelliği sayesinde kurulum, montaj ve yönetim açısından önemli avantajlar sağlar.

Smart-Slim TV Serisi

- Smart TV serisi özelliklerine ek olarak daha zengin akıllı uygulama deneyimini
konuklarınıza sunar.
- Şık ve ince tasarımı ile her ortama uygun, kaliteli seyir zevki sağlar.
- Wide Color Gamut ve Local Dimming özellikleri (opsiyonel) sayesinde daha canlı
renkler, detaylı karanlık sahneler ve gerçeğe yakın görüntü kalitesi sunar.
- Farklı ekran boyutlarında ince ve şık tasarım ile öne çıkar.
Özellikler
- 40”, 49”, 55”, 65” ekran seçenekleri
- Full HD (1920 x 1080) çözünürlük, dahili uydu alıcısı (DVB-T2/C/S2), HEVC desteği
- Wide Colour Gamut, Local Dimming görüntü iyileştirmeleri
- Dahili kablosuz internet (WiFi) ve gelişmiş akıllı uygulamalar (Smart Inter@ctive 4.0+)
- Siyah tasarım
- Duvar askı opsiyonu

Konaklama sektörüne yönelik yeni nesil eğlence, bilgilendirme ve iletişim platformudur.
IPTV sistem fonksiyonları;
- TV yayını (DVB-T/C/S ve/veya IP üzerinden)
- Eğlence servisleri
- İnternet (web)
- İletişim (fax, SMS, mail )
- Ses ve veri entegrasyonu
- Yazılımı üzerinden konaklama programında güncelleme yapılabilmesi
- PMS (otel yönetim sistemi) ile bütünleşme imkânı
- IP Network üzerinden yüksek kalitede kayıpsız görüntü (FHD 1920 x 1080 çözünürlükte)
- Set-Top-Box (STB) kullanılmadığı için maliyet avantajı
- Montaj ve kurulum kolaylığı
- STB kutu ve kablo karmaşası olmadığı için estetik görünüm
- Uzaktan yönetim desteği
- Genişlemeye açık teknoloji
- Çoklu yabancı dil desteği (TR, EN, FR, GER)
- Video on Demand (VOD)
- Music on Demand
- Televizyona bağlı PS3, Apple TV gibi kaynakları kolay kullanım arayüz programı ile seçebilme
- Televizyon üzerinden web browser desteği
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PixageHospitality Ekran Görüntüleri

Konuk Hizmetleri

Otel Hizmetleri

Oda Servisi

Hoş Geldiniz Mesajı

Hava Durumu Bilgisi

Mesajlaşma Sistemi

Hızlı Check Out

Otel Bilgilendirme

Folio Görüntüleme

Kurumsal Kanallar

Müşteriye Özel Kanal Listesi

Reklam

“Mobile Room” Özelliği
Ebeveyn Kontrol
Uçuş Bilgileri

Klasik IPTV Bileşenleri
LCD / LED TV

Head-End Sunucular

Güvenlik

Otel Yönetimi

IP TV Streamer

Middleware Uygulaması

İçerik

Switch

Güvenlik
- Şifreli yayınlar için Conditional Access Module (CAM)
- Tümleşik içerik için DRM /CA güvenlik mimarisi
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Kurumsal TV Çözümleri

İnteraktif IPTV Sistemi Uyumlu Modeller

Smart TV Serisi

Smart-Slim TV Serisi

- Smart TV serisi, Full HD çözünürlük, çift çekirdekli işlemci, dahili uydu alıcısı,
opsiyonel HEVC ve dahili WiFi seçenekleri ve akıllı uygulamalar sunmaktadır.
- Konuklarınız, akıllı cihazlarını (cep telefonu, tablet) Miracast aracılığı ile televizyona
bağlayıp ekran paylaşımı yapabilir.
- Farklı ekran boyutlarında siyah ve beyaz renk seçeneği ile tasarımınıza uygun
çözüm sunar.

- Smart TV serisi özelliklerine ek olarak daha zengin akıllı uygulama deneyimini
konuklarınıza sunar.
- Şık ve ince tasarımı ile her ortama uygun, kaliteli seyir zevki sağlar.
- Wide Color Gamut ve Local Dimming özellikleri (opsiyonel) sayesinde daha canlı
renkler, detaylı karanlık sahneler ve gerçeğe yakın görüntü kalitesi sunar.
- Farklı ekran boyutlarında ince ve şık tasarım ile öne çıkar.
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Kurumsal Yayın
Sistemleri
Dijitalleşmenin hayatımızın her alanına girmiş
olduğu günümüzde satış, pazarlama ve iletişim
kanallarında da yenileşme ihtiyacı doğuyor.
Yeni gelişen hareketli ve interaktif ekran
kullanımları İLE farklı iş ihtiyaçlarını karşılayan
ürünler ve çözümler üretilmiştir.  
Bu ürünler sayesinde ürünü kullanan işletmeler
müşterileriyle daha hızlı, etkin ve interaktif
iletişim kurma fırsatını yakalıyor. Standart
tanıtım afişlerine göre çok daha fazla sayıda
içerikle müşterilerini hem daha doğru ve
detaylı bilgilendirme hem de satışlarını artırma
fırsatı yaratıyor. Aradıkları bilgiye hızlıca
ulaşan müşterileriniz ile duygusal bağ kurmak
mümkün oluyor, böylece kurumsal ekranlardan
gösterilen kampanyaların satışa dönme oranı
da oldukça başarılı oluyor.   
Aynı zamanda hareketsiz olan ve tek bir içerik
gösterilebilen posterlere göre çok daha canlı
renkler ve daha net görüntülerin yer aldığı
hareketli videoların kullanımıyla müşterilerin
ilgisini ve dikkatini çekmek çok daha kolay
oluyor. Üstelik poster içerikleri kampanya
noktasına varana kadar günler hatta haftalar
geçerken, bu çözümlerde içerik onaylandıktan
sonra anında ekranlara yansıtılabiliyor.

Kurumsal Yayın
Sistemleri
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Digital Signage Sistemi

Videowall Çözümleri

Digital Signage, yayının merkezden yapıldığı, iç ve dış mekanlardaki ekranlar üzerinden paylaşıldığı, tüm dünyaya
iletebileceğiniz, zaman, mekan ve hedef kitlenize göre yayını farklılaştırabildiğiniz bir sayısal yayıncılık uygulamasıdır.

Videowall birden fazla ekranın üst üste veya yan yana dizilmesiyle oluşturulan, normal standartların üzerinde
çözünürlük ve görüntü kalitesi sağlayabilen dikey ya da yatay kullanılabilen dev ekranlardır.
Videowall'u oluşturan endüstriyel paneller LCD ve LED teknolojisine sahip olabilmektedir ve bir Videowall’da
genellikle aynı ekran tipi kullanılır.
Videowall özellikle reklam ve promosyon olmak üzere çok geniş kullanım alanlarına sahiptir. Videowall
çözümleri, yüksek çözünürlüklü ekranlarda, kolay kullanımlı teknoloji üzerinden, sektöre özel kampanyaların,
tanıtımların ve reklamların daha net ve göz alıcı bir sunuş olarak müşteri ile buluşmasını sağlar.

Arçelik
Network

- 4K, HD Video İçerik
- RSS
- Fotoğraf
- 3D Grafik
- Kayan Yazı

Yatay Ekran

4K Player

Merkez
İçerik Yönetimi

4K Player

Yatay Ekran

Arçelik
Cloud

4K Player
Dikey Ekran

4K Player
Videowall

Uç Nokta

İçerikler
UltraHD (4K), Full HD, HD Video, sunumlar, RSS, fotoğraf, 3D Grafik, metin ve video üstünde kayan yazı içeriklerini
destekler.

Videowall Kullanım Alanları:
- Alışveriş Merkezleri
- Mağazalar
- Restoranlar
- Kamu ve Kurumsal
- İş Merkezleri
- Banka Şubeleri
- Konferans Salonları

- Üniversiteler
- Oteller
- Hastaneler
- Stadyumlar
- Havaalanları
- Yapı ve İnşaat
- Kamuya Açık Büyük Alanlar
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Neden Videowall?
Videowall;
- LED teknolojisine göre;
- daha uygun maliyette
- daha yüksek çözünürlükte
- daha kaliteli görüntü
- Tek görüntüyü Videowall ekranlarına
verebilme
- Müşteri ile markanız arasında duygusal
bağ kurar
- Göz alıcı sunuş imkânı;
- Ürün tanıtımı
- Firma tanıtımı
- Reklam ekranı
- Çoklu kampanya ekranı
- Poster
- 7/24 çalışma

Kurumsal Yayın Sistemleri
- Anında yayın imkânı
- Yatay ya da dikey kullanım
- Yüksek güneş ve spot ışığı altında çalışabilme
- Ekran sayısını farklı konumlandırarak
ihtiyaçlarınıza göre şekillendirebilme
ve sektörel ihtiyaçlara göre istediğiniz
etkiyi yaratabilme imkânı vermektedir.

2x2 Dikey Videowall Uygulaması

Örnek Videowall Uygulaması
4K - Full HD İçerik

BrightSign 4K

Panel Seçenekleri

46” Videowall
HDMI Kablo 4K

HDMI Kablo 4K

HDMI Kablo 4K

HDMI Kablo 4K

55” Videowall
- 55” LED Ultra Narrow Bezel ekran
- Full HD (1920 x 1080) ekran çözünürlüğü,
4K içerik uyumu
- 7/24 çalışma, endüstriyel tasarım, termal koruma
- Ultra Narrow Bezel çerçeve (3,5 mm bezel)
- 500 cd/m2 parlaklık
- 50.000 saat çalışma ömrü
- Digital Signage (uzaktan içerik yönetim
yazılımı/opsiyonel)
- 2x2'den 8x8'e kadar ekran matrisi oluşturabilme
- Düşük güç tüketimi (193 W typ.)
- Dokunmatik ekran opsiyonel

HDMI Kablo 4K

46” Videowall
- 46” LED Super Narrow Bezel ekran
- Full HD (1920 x 1080) ekran çözünürlüğü,
4K içerik uyumu
- 7/24 çalışma, endüstriyel tasarım,
termal koruma
- Super Narrow Bezel çerçeve (5,5 mm bezel)
- 500 cd/m2 parlaklık
- 50.000 saat çalışma ömrü
- Digital Signage (uzaktan içerik
yönetim yazılımı/opsiyonel)
- 2x2'den 8x8'e kadar ekran matrisi oluşturabilme
- Düşük güç tüketimi (128 W typ.)
- Dokunmatik ekran opsiyonel

Media Player(4K)

HDMI Splitter (4K)
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Kurumsal Ekran Çözümleri

Ürün tanıtımı, imaj ve fiyat kampanyalarınızı hızlıca duyurabileceğiniz tek olarak kullanılan bu tip ekranlar genellikle
32’’, 37’’, 43’’, 46’’, 55’’ ve 65’’ boyutlarındadır. Kurumsal ekranlar müşteri ile aranızda bir bağ kurarak vermek istediğiniz
mesajı müşterinize doğrudan ve anında ulaştıran dijital ekranlardır. UltraHD, HD veya SD görüntülerinizi yayınlayabilirsiniz.
Güneş ve spot ışığı altında 7/24 çalışabilir. Yatay ve dikey kullanılabilen endüstriyel ekranlardır.

37” 32:9 PID Panoramik Ekran
Panoramik Kurumsal Ekran

Panoramik kurumsal ekran çözümlerimiz ile marka ve iletişiminize yeni bir sunuş deneyimi katarken daha ince panoramik
ekranı sayesinde esnek kullanım, içerikleriniz daha berrak, zengin, canlı ve enerjik gösterilir.

22” PID Full HD Ekran

Küçük, şık ve her alanda etkin kullanabileceğiniz akıllı ekranlarda mesajınızı
daha etkileyici verin!
22” PID Full HD Ekran
- 1920 x 1080 piksel Full HD çözünürlük
- Geniş izleme açısı
- 300 cd/m2 parlaklık
- USB’den oynatma
- 7/24 çalışabilme
- Yatay/Dikey kullanım
- 2xHDMI, DVI, 2xUSB, Optik Ses Çıkışı,
Line out/Stereo Headphone Jack
- LAN Port (RJ45)
- Sıcaklık Sensörü, Işık Sensörü
- Dahili Hoparlör (1X3W)
- Harici Speaker Out (Opsiyon)

32” PID Full HD Ekran

Şık tasarımı ile dekorasyonunuzu farklılaştırın!
32” PID Full HD Ekran
- 1920 x 1080 piksel Full HD çözünürlük
- Geniş izleme açısı
- 500 cd/m2 parlaklık
- USB'den oynatma
- 7/24 çalışabilme
- Yatay/Dikey kullanım
- 2xHDMI, DVI, 2xUSB, Optik Ses Çıkışı,
Line out/Stereo Headphone Jack
- LAN Port (RJ45)
- Sıcaklık Sensörü, Işık Sensörü
- Dahili Hoparlör (1X 10W)
- Harici Speaker Out (Opsiyon)

37” 32:9 PID Panoramik Ekran

·
·
·
·
·
·

1920 x 540 pixels resolution (32:9)
Yatay/Dikey kullanım
Geniş izleme açısı
USB'den oynatma (1920 x 540 converted format)
450 cd/m2 parlaklık
7/24 çalışabilme

- 2xHDMI, DVI, 2xUSB, Optik Ses Çıkışı,
Line out/Stereo Headphone Jack
- LAN Port (RJ45)
- Sıcaklık Sensörü, Işık Sensörü
- Dahili Hoparlör (1X 10W)
- Harici Speaker Out (Opsiyon)

43” PID Full HD Ekran

Kampanyalarınızı daha net ve zengin renk kombinasyonu ile daha detaylı sunun!
43” PID Full HD Ekran
- 1920 x 1080 piksel Full HD çözünürlük
- Geniş izleme açısı
- 450 cd/m2 parlaklık
- USB'den oynatma
7/24 çalışabilme
- Yatay/Dikey kullanım
- 3xHDMI, DVI, 2xUSB, Optik Ses Çıkışı,
Line out/Stereo Headphone Jack
- LAN Port (RJ45)
- Sıcaklık Sensörü, Işık Sensörü
- Dahili Hoparlör (1X 10W)
- Harici Speaker Out (Opsiyon)
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55” PID Ultra HD Ekran
Kampanyanızı 4K detayında gösterin!

55” PID Ultra HD Ekran
- 3840 x 2160 piksel Ultra HD çözünürlük
- Geniş izleme açısı
- 500 cd/m2 parlaklık
- 9,9mm bezel genişliği
- USB’den oynatma
- 7/24 çalışabilme
- Yatay/Dikey kullanım
- 3xHDMI, DVI, 2xUSB, Optik Ses Çıkışı,
Line out/Stereo Headphone Jack
- LAN Port (RJ45)
- Sıcaklık Sensörü, Işık Sensörü
- Dahili Hoparlör (2X 15W)
- Dokunmatik ekran opsiyonu (10 nokta)
- Harici Speaker Out (Opsiyon)

65” PID Ultra HD Ekran

Kampanyalarınız daha büyük ekranda daha net duyurun!
65” PID Ultra HD Ekran
- 3840 x 2160 piksel Ultra HD çözünürlük
- Geniş izleme açısı
- USB’den oynatma
- 7/24 çalışabilme
- Yatay/Dikey kullanım
- 500 cd/m2 parlaklık
- 3xHDMI, DVI, 2xUSB, Optik Ses Çıkışı,
Line out/Stereo Headphone Jack
- LAN Port (RJ45)
- Sıcaklık Sensörü, Işık Sensörü
- Dahili Hoparlör (2X 15W)
- Harici Speaker Out (Opsiyon)
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Entegre Modüler Bilgisayarlı
65” Dokunmatik Ekran – Akıllı Tahta

Kurumsal Yayın Sistemleri
Panel Özellikleri
Ekran Boyutu (Inç)

65”

Ekran Tipi (BLU)

LED

Çözünürlük

UHD (4K), 3840 x 2160

Ekran Tepki Süresi

10 ms

Ekran Renk Değeri

10bit (1.06 Milyar)

Parlaklık

350 nits (min)

Kontrast Oranı

800:1

Ekran Görüş Açısı

170‘ (min)

Panel Ömrü

30.000 saat

Koruma Camı Tipi

Anti - Glare 4 mm Temperli

Ses
Ses Çıkış Gücü

2 x 20W RMS

Dokunmatik Sistem
Sensör Tipi

Infrared

Çoklu Dokunmatik

10 Noktadan Çoklu Dokunmatik

Tepki Süresi

15ms (Maksimum)

Bilgisayar Modülü

Infrared Dokunmatik Ekran
Kalibrasyon ihtiyacı olmadan, 10 noktadan çoklu
dokunmatik ekran desteği
Anti-Glare Koruma Camı
Sınıf içinde her açıdan yansıma olmaksızın
mükemmel görsel deneyim ve darbelere karşı
koruma
Yüksek Performans
Güçlü işlemci desteğiyle yüksek performanslı
uygulama deneyimi ve Windows / Pardus işletim
sistemi desteği
Uzaktan Yönetim
Uzaktan yönetim teknolojisi sayesinde,
kolay kurulum, bakım ve güncelleme desteği
Esnek Kullanım
Farklı eğitim setleriyle uyumlu kullanıcı dostu yapı
Etkileşim
Eğitim tablet ve laptopları için etkileşim desteği
4K UHD
3840x2160 çözünürlükte 4K video oynatma desteği

Tipi

Modüler PC

RAM

16GB (min), 2133MHz (Genişletme slotu ile 32 GB)

SSD

240GB (min), SATA 6Gbps, Ömür: 1000000hrs, 80000 IOPS

Hız

Okuma: 450Mbit/s, Yazma: 450 Mbit/s

Grafik Kartı

2GB, DirectX OpenGL ES 2160p (min), 30fps

Ses Kartı

Bütünleşik

Test Skorları

Spec Int Rate_Base 2006: 75 (min) 3D Mark: 1400 (min)

Ağ Bağlantısı

10 / 100 / 1000Mbps Wake On LAN

WIFI

Opsiyonel

SATA III Port

x1 (6Gbps)

İşletim Sistemi

Windows / Pardus

Bağlantılar
Ekran

1x USB (USB TYPE B-Harici Dokunmatik Bağlantı), 1x USB (USB 3.0) (Opsiyonel-Ön yüzde),
1xHDMI 2.0 Girişi, 1x VGA Girişi, 1x Ses Girişi, 1x Ses Çıkışı

Modüler PC

2x USB 3.0 Girişi, 1x LAN(RJ45), 1x Combo Ses Giriş / Çıkışı

Güç
Güç Kaynağı

220V, 50Hz

Çalışma Modu Güç Tüketimi

< 310W

Uyku Modu Güç Tüketimi

< 3W

Fiziksel Özellikler
Kontrol Tuşları

7 butonlu dokunmatik tuş takımı (Ses, Parlaklık, Güç, Kaynak, Dokunmatik)

Algılama Sensörü

Otomatik Kapanma Sensörü

Mekaniksel Özellikler
Boyut

1508 mm x 934 mm x 110 mm

Kutu Boyutları

1650 mm x 1038 mm x 236 mm
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