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Veřejný internet
Privátní VPN/WAN sítě

Jednoduchá a rychlá implementace

Centrální ovládání obrazovek i obsahu
přes webové rozhraní

Široká škála podporovaných multimediálních 
formátů
Podpora pro RSS kanály

A mnohem více! 

MMS

Prezentujte dynamický
obsah pomocí

Multimediální systém založený na OpenSource systému Xibo poskytuje nové 
řešení pro prezentační a informační obrazovky nebo LCD panely. Rychleji, 
snadněji a efektivněji než kdy předtím zobrazíte bohatý a dynamický obsah.

ha-vel MMS je určen pro provoz a komplexní správu digitálních reklamních 
ploch, kdykoliv a online.

Systém umožňuje zobrazit na obrazovkách multimediální soubory (videa, 
obrázky), webové stránky, texty a další. Umožňuje obrazovku rozdělit na 
více oblastí ve kterých se mohou nezávisle zobrazovat různé typy informací 
dle potřeby.
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Na jedné obrazovce je možné zobrazit několik oken s různým obsahem 
jako je video, webové stránky, text, počasí, obrázky atd. Jednotlivé 
oblasti lze libovolně upravit přetažením myší, případně nastavit 
zadáním hodnoty.

Oblastem lze přiřadit libovolný obsah, lze jej v čase
i kombinovat, případně opakovat.

Dodání systému obsahuje jeho přizpůsobení vašim 
potřebám, přizpůsobení grafiky firemním standardům, 
jeho implementaci a technickou podporu.

Zaujala Vás služba? Obraťte se na 
naše obchodní oddělení:

obchod@ha-vel.cz

Přizpůsobte řešení Vašim potřebám:

Na jedné obrazovce je možné zobrazit několik oken s různým obsahem 
jako je video, webové stránky, text, počasí, obrázky atd. Jednotlivé 
oblasti lze libovolně upravit přetažením myší, případně nastavit 
zadáním hodnoty.

Oblastem lze přiřadit libovolný obsah, lze jej v čase
i kombinovat, případně opakovat.

Dodání systému obsahuje jeho přizpůsobení vašim 
potřebám, přizpůsobení grafiky firemním standardům, 
jeho implementaci a technickou podporu.

Připravte
zobrazení

Naplňte
obsahem

Naplánujte

 VYSÍLEJTE

MMS

Technické parametry
klient-server architektura
prezentační obrazovky řízeny serverem
centrální uložení obsahu včetně archivace
s automatickou distribucí požadovaného obsahu do
jednotlivých prezentačních obrazovek
transparentní komunikace klient-server pouze přes
http protokol
administrace celého systému přes webové rozhraní
serveru

CMS a řídící systém
frontend modul – webové rozhraní pro administraci
obrazovek, systému a správu obsahu
backend modul – přenos dat mezi serverem

  a klienty – prezentačními zařízeními
monitoring a řízení klientů
synchronizace a optimalizace obsahu mezi 
serverem a klienty

Prezentujte
dynamický obsah


