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Dejte své prezentaci 
nekonečný prostor

Nástup chytrých telefonů a tabletů nelze zastavit – vzhledem k 

jejich cenové dostupnosti je vlastní již téměř každý druhý člověk. 

Chytré telefony však díky technologickým inovacím a novým aplikacím nabízejí prakticky neomezené možnosti, 

které lze velice elegantně využít v prezentaci vašeho muzea. V bezkontaktním ekosystému SenseNG společnosti 

Inmedity se na chytrém telefonu návštěvníka otevírá nekonečný prostor pro prezentaci vaší instituce a jejích expozic, 

aktivit a jednotlivých exponátů. Návštěvník při interakci s ekosystémem muzea získává informace jednoduchou, 

zábavnou a interaktivní formou, která je v mnoha ohledech efektivnější a příjemnější než je současný standard sdílení 

informačního obsahu. Pouhým přiblížením mobilu k panelu se na displeji telefonu rozvine poutavý příběh o vybraném 

exponátu s mnoha dalšími informacemi, fotografiemi či videi. Dětem ale i dospělým můžete nabídnout řadu 

interaktivních her, kvízů a soutěží. Pro turisty je dostupná sada jazykových mutací, pro handicapované řada 

hlasových či obrazových multi-jazyčných asistentů. Toto vše jediným dotekem návštěvníkova chytrého telefonu ve 

vašem ekosystému SenseNG.

Chytrý telefon - Chytrá prezentace

Unikátní inteligentní řešení pro muzea, galerie a kulturní instituce 

��SenseNG
intelligent contactless ecosystem

Řešení Inmedity SenseNG 

přináší  pro jedinečné řešení

všechny musea a galérie, které 

se chtějí odlišit a ukázat svým 

návštěvníkům víc

Společnost Inmedity s.r.o. se 

zaměřuje na vývoj technologií 

a nástrojů, které vám mohou 

přinést maximální úroveň 

zajímavosti,  a interaktivity

aktuálnosti obsahu prezentace 

vašich expozic



 
 Jsme technologický start-up, který ze 

zahraničí přináší do České republiky a na Slovensko 

zkušenosti s instalacemi bezkontaktních řešení v 

reálném světě. Součástí nabídky našich služeb je 

provedení kompletního návrhu a implementace 

bezkontaktního ekosystému SenseNG v prostředí 

vaší instituce dle vašich potřeb. Nabízené řešení 

je ve svém rozsahu a způsobu implementace 

propracované logiky naprosto unikátní a nemá 

v České republice a na Slovensku obdobu. Naši 

práci doprovází konzultační a poradenská 

činnost, v rámci níž vám můžeme nabídnout 

bohaté zkušenosti a know-how našich expertů, 

kteří se j iž několik let podílejí na domácích a 

mezinárodních projektech.

Společnost Inmedity přináší inovační technologie
 pro bežný život nás všech

 Klíčem celého řešení je revoluční 

bezkontaktní technologie NFC, pomocí 

níž návštěvník s ekosystémem komunikuje. 

Součástí instalace SenseNG jsou 

inteligentní štítky v podobě nálepek, které 

jsou umístěny na stávajících infopanelech 

expozic a exponátů. Chytrý telefon 

pouhým přiblížením  k inteligentnímu 

štítku načte příslušné informace a v 

okamžiku je zobrazí na displeji uživatele. 
 
 Návštěvník sám v telefonu nic 

nezadává, nevkládá kódy ani text. Navíc 

ani na samotném telefonu není s výjimkou 

přístupu k internetu nebo WiFi potřeba 

žádná instalace, aktivace nebo speciální 

nastavení. Výhodou štítků je jejich 

snadná aplikace na jakoukoli stávající 

expozici nadefinování l ibovolné 

grafické podoby, tvaru či velikosti dle 

vašich přání.  Inteligentní štítky jsou v 

ekosystému SenseNG konfigurovatelné 

na dálku přes internet např. z vaší 

kanceláře nebo z mobilního telefonu 

správce. V případě výměny exponátu 

nebo j iných změn tak nemůže být 

aktualizace multimediálního obsahu 

jednodušší a se štítkem po jeho umístění 

v expozici není potřeba již nijak fyzicky 

manipulovat. 
 
 Štítky jsou navíc zabezpečené 

a chráněné proti zneužití. Kvůli zajištění 

kompatibility se staršími telefony, které 

mají alespoň fotoaparát, jsou 

inteligentní štítky navíc vybaveny 

podporou starší technologie optických 

kódů. 
 Z technického pohledu je 

ř ídícím centrem celého ekosystému 

SenseNG informační systém sestaven z 

několika funkčních modulů. Tento 

systém a veškerý multimediální obsah 

je umístěn ve virtuálním Inmedity Cloud 

prostoru na internetu, a nezatěžuje tak 

infrastrukturu vaší instituce. Tím pádem 

nemusíte investovat do zařízení, sít í 

nebo nákladů na bezpečnost a údržbu. 

Páteří komunikace v bezkontaktním 

ekosystému je internetová síť, dostupná 

buď přímo prostřednictvím mobilních 

sít í českých operátorů nebo skrze 

návštěvnickou síť WiFi. 

Jak to celé funguje?

 Integrace unikátního bez-

kontaktního ekosystému SenseNG 

společnosti Inmedity do prostředí vaší 

instituce přináší nový rozměr komunikace 

s návštěvníkem, a to bez nutnosti 

pořizování jakékoliv techniky. Kromě 

interaktivity a nového multimediálního 

obsahu tento ekosystém nabízí 

návštěvníkům i propojení se sociálními 

sítěmi. Sami zákazníci tak mohou svými 

aktivitami vytvářet pozitivní odkazy a jiné 

marketingově užitečné zmínky o vaší 

instituci v globálním internetovém 

prostoru. 

 Další vlastností SenseNG je 

platební brána, prostřednictvím níž 

mohou zájemci už během návštěvy, 

kdy je emoce a zážitek nejsi lnější, 

uskutečnit jednoduchou platební 

transakci či poslat dárcovskou SMS, 

která může reprezentovat například 

symbolický sponzorský příspěvek na 

údržbu muzea nebo vybraný exponát. 

 
 Součástí  ekosystému je rovněž 

jednoduchý nástroj pro správu obsahu 

samotných multimediálních 

informačních stránek a nastavení a 

řízení elektronických kampaní a 

marketingových sdělení. Velkou 

přidanou hodnotou je také sada 

užitečných funkcí pro sledování statistik 

návštěvnosti, popularity expozic a 

exponátů, ale i dalších důležitých 

údajů o chování návštěvníků. 

Ekosystém je rozšíř itelný o integraci 

elektronického vstupného, věrnostních 

schémat a dalších funkčních modulů 

(umožňujících např. určení polohy 

návštěvníka bez aktivní GPS, nákupy v 

místní kavárně, propojení s prodejem 

suvenýrů atp.).

 
 Výhodou celého řešení jsou 

nízké pořizovací náklady, variabil ita 

využití a jednoduchost obsluhy a 

údržby.

Trumfy ekosystému   
                 Inmedity SenseNG

inmeditynavštívte nebo volejte na pro více informací  www.inmedity.com  226 802 809 

© 2013, Inmedity s.r.o., Pobřežní 370/4, 186 00  Praha 8, Česká Republika


	Page 1
	Page 2

