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Lokaal beheer van content
op individuele schermen
De optionele Adtraxion Break-software staat lokale onderbreking van de geplande
content toe. Personeel ter plaatse kan met één druk op de knop specifieke informatie
overbrengen.
Operationele flexibiliteit
• Individuele spelers in een netwerk activeren
• Onderbreek het uitgevoerde schema voor onmiddellijke aankondigingen
• Voeg tekst aan individuele schermen toe
• Programmering in meerdere lagen
Geen ervaring vereist
• Bediening met één klik
• Ontwerp uw eigen interface op uw eigen manier
• Lay-outs gemakkelijk wijzigen en bijwerken
• Aparte operationele en bewerkingsmodi
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Specificaties

Productkenmerken
Individuele spelers activeren
Lokale spelers die onderdeel uitmaken van een LAN en
centraal beheerde content spelen, kunnen individueel
worden geactiveerd zodat ze content kunnen afspelen
die is gericht op een bepaalde locatie.

• :
•

Onderbreking van het uitgevoerde schema
Met één druk op de knop kunt u het uitgevoerde
schema onderbreken voor onmiddellijke
aankondigingen. Nadat de aankondiging is voltooid,
gaat de speler verder met het uitvoeren van het
geplande schema.
Voeg tekst aan schermen toe
Zonder de video's te onderbreken kunt u op lokaal
niveau tekst toevoegen, bijvoorbeeld aandelenkoersen.
U kunt dit doen door de tekst in te voeren op een PC
met de Adtraxion Break-software of door op een vooraf
gedefinieerde knop te drukken.
Programmering in meerdere lagen
Binnen een Adtraxion Break-module kunnen
gemakkelijk meerdere activeringen worden
geprogrammeerd. Met de functionaliteit voor meerdere
lagen voorkomt u dat activeringen door elkaar worden
gehaald en hebt u meer flexibiliteit.
Bediening met één klik
De Adtraxion Break-module kan eenvoudig worden
geïnstalleerd op het Adtraxion-systeem. Het ontwerpen
van een lay-out voor video's is in een mum van tijd
gebeurd. Hiervoor is geen programmeringservaring
nodig.
Ontwerp uw eigen interface
U kunt uw eigen grafische interface ontwerpen die past
bij uw huisstijl. Afbeeldingen en foto's kunnen
gemakkelijk worden geïmporteerd. Knoppen van alle
groottes zijn in elke gewenste positie te plaatsen.
Afbeeldingen kunnen aan knoppen worden toegewezen
voor een intuïtieve bediening.
Lay-outs gemakkelijk wijzigen
Als u de bewerkingsmodus kiest, kunt u eenvoudig de
lay-out van de interface wijzigen door individuele items
naar een andere positie te slepen of items toe te voegen
of te verwijderen.
Operationele en bewerkingsmodi
De Adtraxion Break-software kan in aparte
operationele en bewerkingsmodi worden uitgevoerd,
waardoor er geen onbedoelde wijzigingen kunnen
worden gemaakt.
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