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هکاینکردهفکرموضوعاینحالبهتاآیا
ورانرستدرراپویامنوهایتوانیدمیچگونه
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ینمایشصفحاتازتعدادیبه(نمایشی

.کندمیاشارهالکترونیک



Signage یا همان اطالع رسانی بصری به معنای عرضه ی محتوا از
ام طریق نشانه های تصویری است که جایگزین واژگان شده اند و پی

.های بیش تری درمقایسه با نمادهای زبانی انتقال می دهند
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استدیدهگر تشکیلاصلیجزسهازساینیجدیجیتالتکنولوژی

رنامه سرور پشتی که ذخیره سازی محتوا، ب
ندریزی و دسترسی کاربر را مدیریت می ک

واسط کاربر

کالینت  که وظیفه آن دریافت محتوای 
طراحی شده در واسط کاربر از سمت سرور 
و نمایش آن در نمایشگر الکترونیکی است



WHY SIGNAGE

رنمایشگبهچوندارداهمیتساینیج
میمحاسباتیقدرتشمادیجیتال

یانمایشصفحهآن،بدون.بخشد
محتوانمایشبهقادرشمامانیتور
.بودنخواهد

اینیج،ساینترنتبهاتصالقابلیتبا
تمسیسیکبهتبدیلشمانمایشگر
دخواهوببرمبتنیمحتوایمدیریت

.شد



UNITECH SIGNAGE FEATURES

واع قابلیت پردازش و نمایش ان
فرمت ها مانند عکس، فیلم،

با ... متن، موسیقی، خبر و 
1080p HDپشتیبانی کیفیت 

ارسال و نمایش امن اطالعات 
ا با بدون نگرانی از تغییر محتو

بکارگیری الیه های امنیتی 
متنوع

پشتیبانی از چند صفحه 
نمایشگر به منظور نمایش 

محتوای تنظیم شده

ت به قابلیت  اتصال به اینترن
و یا اینترنت داخلیwifiصورت 



WHERE TO USE UNITECH SIGNAGE

ادارات و دفاتر خدماتی

اماکن مذهبی

مطب و مراکز درمانی

کارخانجات

مدارس، دانشگاه ها و مراکز آموزشی

فروشگاه ها، فودکورت ها و مراکز خرید



HOW IT WORKS – THE SIMPLE 2 STEPS

اتصال ساینیج یونیتک به نمایشگر

2 یونیتکCMSتنظیم و ارسال محتوا از طریق 

2



6 REASONS TO USE UNITECH SIGNAGE

حذف هزینه های اضافی

محتوای فوری



حفظ محیط زیست با استفاده کمتر از کاغذ

محتوای جذاب تر برای مخاطب

ایجاد ارزش پیشنهادی برای 
مشتریان و مزیت رقابتی برای 

شرکت



!تنها نیاز به یک نمایشگر است



HARDWARE AND SOFTWARE FEATURES

امکانات دستگاه امکانات نرم افزاری

بارگذاری تصاویر
 کلیپفیلم و بارگذاری
بارگذاری موسیقی
 لوگو بارگذاری
مدیریت نمایشگر
 تقسیم بندی تصویر تعیین
 صاصیوب سایت یا فیلم با اخبار اختتعیین

HDMIقابلیت اتصال به نمایشگر ها با کابل 

فایرقابلیت اتصال به آمپلی 

کلیپنمایش عکس و فیلم و 

لوگونمایش 

موسیقیپخش 



FeaturesUSP BUSP AUSP A+
CPUDoal CoreOcta CoreQuad Core
RAM1G1/2G(optional)2/4G(optional)

ROM8G(default)EMMC 8G(default)
16/32G (optional)

EMMC 8G(default)
16G /32/64G(optional)

Android System4.24.4/6.07.1
GPS(optional)(optional)(optional)

(optional)(optional)(optional)دوربین
(optional)(optional)(optional)بلند گو

WIFI SUPPORT802.11b/g/n802.11b/g/n802.11b/g/n
BLUETOOTHنداردBT4.0(optional)BT4.0(optional)

3G/4G3G/4Gنداردشبکه های ارتباطی
داردداردداردUSBپورت 

داردداردنداردپشتیبانی  از حافظه خارجی
داردداردنداردقابلیت کنترل از راه دور

نداردداردنداردآداپتور
فلزیفلزیفلزیبدنه

صنعتیصنعتیصنعتی مدل سخت افزار

ماه12ماه12ماه12گارانتی
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