PANOgram
Produkt PANOgram z informatiko
dopolnjuje na razstavah, sejmih,
konferencah ali v trgovini, ker:

Sinaksis d.o.o
Laknerjeva 1, 1000 Ljubljana
www.sinaksis.si,
sinaksis.info@sinaksis.si ,
031 386 456

-

je za naročnika bistveno ceneje

-

po vsebini in avdio-vizuelni podobi enostavno in hitro pripravimo

-

je enostavna za uporabo in za obiskovalce privlačna

-

je vir povratne informacije za nadaljni razvoj ponudbe

V
postavitev
za
sporočanje
ali
komuniciranje je lahko
priključeno
poljubno
število terminalov za
obiskovalce v obliki:
računalnikov
vse-venem
na
dotik,
kreativnih modelov ali nettop računalnikov za prikazovanje obvestil na
velikih zaslonih. Z dodatnim modulom za spletni dostop lahko obiskovalci
dostopajo s tabličnimi računalniki ali svojimi pametnimi mobilnimi
napravami. Preko nadzornega računalnika pripravimo vsebino, obvestila,
uredimo prodajni katalog (opcijsko avtomatska izmenjava podatkov),
sledimo dogajanju na terminalih in naredimo analizo odziva obiskovalcev.
Prodajni paket, ki ga lahko prejmete že za 590€ vključuje:
- licenco programske opreme za obdobje 5 let,
- 1 teden razvoja kot pomoč pri pripravi
lastne vsebine in lastne grafične podobe in
- podporo v času postavitve.
Ponujamo vam tudi možnost izposoje terminalov za čas postavitve.
Reference: sejem Dom 2012, sejem LOS 2012, sejem MEGRA 2012, sejem Moto boom 2012
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PANOgram
Življenski cikel postavitve

Kvizi

Za vsakega naročnika se izdela celovit
načrt predstavitve. Izvedba se tipično
zaključi po 1 tednu.

Dodatna popestritev postavitve so kvizi
za preverjanje poznavanja predstavljene
tematike na zabaven način.
Obvestila
Pri enosmernem podajanju informacij
želimo
opozarjati
obiskovalce
s
predvajanjem zaporedja obvestil.
Prodajni katalog

V mirovanju
V času opazovanja se na sceni
predvajajo izseki vsebine in nastavljena
obvestila. V sceno lahko poljubno
vključimo avdio-vizuelne elemente, ki
dodatno pritegnejo pozornost.

Ponujene artikle razvrstimo v kategorije.
Osnovne podatke artiklov uvozimo iz
naročnikovega
sistema
(opcijsko).
Artiklom dodamo opise in slike. Prodajni
katalog lahko prenašamo iz centrale na
prodajna mesta.
Nadzorni program

Interaktivne zgodbe
Obravnavano vsebino (del tega je
prodajni katalog) lahko pripravimo v
obliki množice slik s formatiranim
tekstom in avdio-vizulelnim materialom.
Obiskovalcu ponudimo več možnosti
nadaljevanja. Vsako nadaljevanje v novo
sliko ustvarja podobo, ki jo obiskovalec
raziskuje sam. Ob zaključku lahko
obiskovalec vnese povpraševanje.

Funkcije nadzornega programa so:
● oblikovanje vsebine, obvestil,
● urejanje prodjanega kataloga,
● spremljanje delovanja »v živo«,
● analiziranje zbranih podatkov ter
● urejanje nastavitev.

Ankete

Analiza odziva obiskovalcev

Ankete so klasičen element pridobivanja
mnenja obiskovalcev. Pri tem ostane

Iz zajetih podatkov lahko naredimo
različne
poizvedbe:
npr.
podatki
povpraševanja, urna statistika obiska,
statistika obiska posameznih slik ali
statistika odgovorov v anketah. Podatki
se lahko izvozijo.

obiskovalec anonimen. PANOgram
omogoča postavljanje poljubno mnogo
vprašanj na več zaporednih slikah.
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