


WAVE WAVE to własny kanał telewizyjny. Bez względu na to, czy Twoja informacja ma dotrzeć 

do kilkudziesięciu Twoich pracowników czy kilku milionów Twoich klientów – WAVE pozwoli Ci ją 

przygotować, dostarczyć i wyświetlić. System umożliwia inteligentne łączenie i wykorzystywanie 

szeregu form informacyjnych takich jak materiały video, obrazy, dynamiczne plansze, przewijane 

teksty czy prezentacje. Obsługuje również wiele rodzajow nośników: monitory, telewizory LCD lub 

plazmowe, ekrany LED, projektory czy wyświetlacze. WAVE to oprogramowanie, które umożli-

wia zarządzanie dowolną ilością takich nośników. Z jednego miejsca pozwala zarządzać kilkoma 

telewizorami równie sprawnie, jak kilkoma tysiącami monitorów. Bogate możliwości planowania 

i harmonogramowania powodują, że dokładnie określisz, jaki materiał jest wyświetlany, gdzie  

i kiedy. WAVE to najnowsza technologia, intuicyjna obsługa i nieograniczone możliwości w dzie-

dzinach, które stają się niezwykle popularne: Digital Signage, Narrowcasting, Out of home media, 

POS TV, Retail TV, Electronic Display Networks, Electronic Billboard Signage, Digital In-Store 

Merchandising, Employee TV, Digital Posters lub Digital Posters.

Digital Signage znajduje zastosowanie w następujących dziedzinach:

Supermarkety       Sprzedaż detaliczna       Banki

Telewizja kablowa        Korporacje      Urzędy       Hotele

Edukacja        Rozrywka     Służba zdrowia     Sport     Transport



WAVE. Główne cechy systemu.

01 Panel administracyjny 
dostępny poprzez prze-
glądarkę WWW.

02 Pełna konfigurowalność:
 biblioteki mediów
 playlist (harmonogramów)
 kanałów
 lokalizacji
 playerów

03 Obsługa mediów:
 video (MPEG layer 1, 2, 4, 
Windows®Media HD, AVI, DivX)
 obraz (bmp, gif, jpg, png)
 dźwięk (wave, wma, mp3)
 tekst (RSS, txt)

04 Dowolny podziała ekranów 
na strefy.

05 Nowatorski system dystrybucji me-
diów do sieci playerów.

06 Zaawansowane harmonogramowanie 
wyświetlania playlist.

07 Możliwość tworzenia globalnych i lo-
kalnych kanałów i przyporządkowania 
ich do ekranów.

08 Monitorowanie pracy playerów i powia-
damianie administratora o zaistniałych 
problemach przez e-mail, sms.

09 Raporty z emisji 
materiałów.

10 Intuicyjna praca z aplikacją dzięki użyciu 
technologii Microsoft Silverlight.

System WAVE składa się z dwóch komponentów:

1WAVE zawierający aplikację administracyjną, system dystrybucji biblioteki mediów, biblioteki ra-
portów i harmonogramy wyświetlania. Serwer może obsługiwać wiele niezależnych sieci ekranów 

(multifirmowość).

2 WAVE Player odpowiedzialny za pobieranie i odtwarzanie treści wg ustalonych harmonogramów. 
Player wymaga prostego komputera jeden komputer może obsługiwać kilka niezależnych ekranów  

z różnymi kanałami (ograniczeniem jest tylko liczba kart graficznych i wydajność użytego sprzętu).

WAVE to polski produkt zbudowany i rozwijany
całkowicie przez polską firmę.
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