
inStorevision

O que é o inStorevision ?

Pronto a funcionar 

Pronto para se adaptar

Assim que recebe o player, basta activá-lo e o seu 
canal generalista está pronto a funcionar: 
entretenimento, informação, conteúdos dinâmicos 
e actualizados, vão dar ao seu espaço um ponto de 
atração.

A total integração com sistemas externos à solução 
fazem do inStorevision a ferramenta ideal para 
comunicar com os seus clientes: filas de espera, 
menus de serviços, promoções, etc.

o canal digital pronto a funcionar

Pronto para evoluir
A solução inStorevision está na base de muitos 
dos canais de comunicação digital de referên-
cia. Sobre a solução podem ser implementados 
canais de comunicação personalizados e 
totalmente adaptados ao seu negócio, e 
mantendo, se o desejar, acesso aos conteúdos 
do canal generalista.

É uma plataforma de distribuição e publicação de conteúdos multimédia, disponibilizada pela Fujitsu, 
que dá aos utilizadores a possibilidade de criar facilmente um canal generalista.
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Mediante uma subscrição mensal, recebe um 
computador, a que chamamos player, 
configurado com o software necessário à 
emissão do canal.

Através de um portal de gestão 
disponibilizado online, pode configurar e 
selecionar alguns dos conteúdos, fazer 
upload dos seus conteúdos, comprar outros 
conteúdos, e gerir o seu canal generalista 
para que se adapte o melhor possível ao seu 
espaço e ao seu negócio.

Como funciona ?

O que é necessário ?
Além do player, precisa de um ecrã, ou usar 
um que já tenha e se adeque às 
necessidades técnicas do canal.

Precisa de acesso à internet para que o 
player se possa actualizar e manter a 
dinâmica de comunicação necessária para 
ser o ponto de atração e de comunicação 
desejado e esperado.

E é adequado ao meu negócio ?
O inStorevision foi desenhado como um canal gen-
eralista, de conteúdos diversificados, 
adequados para todas as idades e públicos, capaz 
de viver dentro de qualquer negócio.

As capacidades de gestão e personalização e a 
integração com serviços externos serão outra forma 
de fazer deste canal o seu canal de comunicação.

Onde posso comprar ?
Junto da rede de parceiros e distribuidores Fujitsu, 
ou através das vendas directas da Fujitsu. 

Para mais informação visite o site 
www.instorevision.pt
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