


Sistema de Mídia Digital 

Sistema completo para 
gestão de conteúdo 
informativo, 
entretenimento e 
publicidade para diversos 
ramos mercadológicos: 

• Supermercados; 

• Ônibus; 

• Academias; 

• Shoppings; 

• Universidades; 

• Cinemas. 

 



Principais Benefícios 

• Vários modelos comerciais e de parceria para utilização do sistema; 
• Solução nacional que permite maior flexibilidade, facilidade de 

suporte e customizações; 
• Entretém o cliente com conteúdos próprios e de terceiros; 
• Mantém seu cliente informado sobre promoções, programa de 

fidelidade, horários, campanhas etc.; 
• Influencia na decisão de compra a partir de promoções e anúncios 

em tempo real; 
• Permite a venda de espaço publicitário para terceiros com menos 

poluição visual do que banners e outros meios e de modo 
extremamente simples; 

• Gera receita a partir da venda de espaços publicitários. 



Principais Facilidades 

• Interface simples e intuitiva para administração; 
• Não usa playlist. Possui regras para simplificar o processo do dia-a-dia; 
• Administração de venda de publicidade com administração de estoque de 

tempo; 
• Permite a publicação de publicidade diretamente pelo cliente (com 

processo de revisão opcional pelo operador da rede); 
• Solução na nuvem. Dispensa investimento em servidores, garante maior 

disponibilidade, segurança e escalabilidade; 
• Trabalha com sistema de cache inteligente que minimiza o uso de internet; 
• Permite trabalhar off-line por dias baseado na informação de cache. 

Permite que deixe de ser exibido  algo que venha a expirar ou entrando 
algo que já havia sido previsto. 
 



Gestão de Conteúdo 

• Não utiliza playlist. Todo gerenciamento de conteúdo é feito por 
regras que geram a sequência de exibição de forma automática; 

• As regras podem ser gerais ou por grupo de telas que facilitam a 
formatação de conteúdo mais adequado por local. 

 

 



Gerenciamento de 
Entretenimento e Informações  

• Permite o cadastro de diversos canais de notícia e/ou informação; 

• Pode ser automático ou manual. 



Gestão de Conteúdo 

• Os conteúdos de entretenimento e informação são gerenciados por 
grupos de canais e separados entre conteúdo prioritário e  
complementar; 

• Cada grupo possui uma lista de canais, os quais podem estar 
associados a um RSS Feed, ser manuais (com interação do usuário) ou 
podem funcionar por integrações dedicadas como previsão do tempo; 

• As publicidades serão distribuídas automaticamente entre os 
conteúdos prioritários, respeitando as regras da contratação (número 
de exibições por hora) e o tempo restante será preenchido pelos 
conteúdos complementares (respeitando a regra de porcentagem de 
participação); 

• Dessa forma, a playlist é gerada dinamicamente por tela, sem 
necessidade de passar horas definindo loops e seus conteúdos. 

 

 

 



Conteúdos Prioritários 

• Os canais prioritários definem a grade principal de programação e são 
parametrizados em relação a quantas vezes serão exibidos por hora; 

 Exemplo: cadastra-se dez canais dos quais dois possuem duas 
 repetições por hora e oito possuem uma repetição por hora. Dessa 
 forma, se tem a entrada de um canal prioritário a cada cinco minutos 
 (60 min/12 exibições). 

• O sistema gerenciará automaticamente a exibição de cada grupo de 
canais, de modo a exibir seus conteúdos de modo sequencial; 

• Basta cadastrar um novo informativo ou atualizá-lo por meio de algum 
provedor, para que o conteúdo entre na grade de programação. 

 

 



Conteúdos Complementares 

 

 
• Os conteúdos complementares são utilizados para completar a grade 

de programação, na qual se define a participação de cada grupo (em 
porcentagem). 

• Por exemplo:  
– 50% com um grupo com notícias de provedores externos; 

– 30% informativos manuais; 

– 20% parceria com jornal da cidade. 

 

 



Parametrização de Canais 

• Define o modo de 
visualização de cada 
canal; 

• Pode definir um 
layout padrão; 

• Conta com diversos 
parâmetros para 
ajustar o 
comportamento em 
relação à RSS Feeds, 
atualização e 
expiração do 
conteúdo. 



Exemplo de Notícia via RSS Feed 

• Atualização automática de notícias; 

• Parceria nacional e regional com grandes fornecedores de conteúdo, o 
que garante notícias atualizadas e de interesse geral; 

• Template customizável. 

 



Diversos Tipos de Conteúdos 

• Integrado a vários tipos 
de conteúdos 
automáticos; 

• Permite a integração com 
novos provedores, de 
modo simples. 



Publicação Manual de Notícias 

• Pode ser utilizado pelo pessoal interno para realizar a publicação de 
conteúdos informativos; 

• Permite a parceria com provedores de conteúdo que não possuem 
mecanismo automáticos. Para isso é fornecido um usuário e senha que 
dão acesso exclusivo à tela do informativo do canal especificado; 
normalmente são provedores locais que trazem notícias mais 
relevantes para a região. 



Publicação Manual de Notícias 

• Permite o gerenciamento das informações dos canais manuais com 
vários tipos de formatos. Pode se basear em templates de telas 
(customizáveis por cliente), imagens ou vídeos. 



Publicação manual de notícias 

• O período define a 
validade da informação. 
Isso permite que o 
planejamento da exibição 
seja feito de modo bem 
simples; 

• Permite informativos com 
várias páginas (para 
conteúdos extensos). 



Mecanismo Publicitário 

• A venda de anúncios pode ser feita pela rede cooperada de agentes 
e operadores de redes de mídia digital, o que facilita a 
comercialização  e aumenta a rentabilidade; 

• O sistema gera transparência e controle sobre todo processo de 
comercialização do espaço; 

• Os anunciantes podem possuir acesso aos relatórios do sistema, 
que os permite conferir a exibição das mídias. 

 

 

 

 

 



Mecanismo Publicitário 

• O gerenciamento do conteúdo publicitário é feito por contratação 
de espaço e permite múltiplos formatos e tempos de exibição; 

• O espaço publicitário vendável é administrado por ponto (em 
porcentagem de tempo); 

• Facilidade para administrar vendas de pacotes de telas ou mesmo 
telas selecionadas de forma individual; 

• Possui total liberdade em relação ao tempo da mídia e número de 
repetições Pode trabalhar com diversos padrões simultaneamente, 
inclusive para um mesmo anunciante. 

 

 

 

 

 



Mecanismo Publicitário 

• Campanhas podem ter vários anúncios. Isso permite a exibição de 
anúncios alternativos de forma intercalada, em um mesmo espaço 
de tempo adquirido pelo anunciante; 

• Um anúncio pode ser composto por mídias de tipos diferentes 
como vídeos, imagens e componentes Flash®, o que permite maior 
flexibilidade e economia da transmissões; 

• Novos mecanismos estão sendo implementado para aumentar o 
valor agregado e trazer mais anunciantes. Assim, permite valorizar 
ainda mais cada exibição. 

 

 

 

 

 



Mecanismo Publicitário 

• Gerenciamento de contratos de anúncio; 

• Facilita o gerenciamento de centenas ou milhares de telas com 
possibilidade de vendas fracionadas. 

 

 

 

 

 



Mecanismo Publicitário 

• Facilidades para administrar o gerenciamento de publicações, 
baseadas no espaço contratado por tela. 

 

 

 

 

 



Mecanismo de Promoção 
Tela de Edição 

• Pode ser utilizado internamente ou por anunciantes externos; 

• Possui uma interface aberta para receber dados de qualquer retaguarda do 
mercado; 

• Possui mecanismo para maximizar o resultado por meio de análise da sazonalidade 
das vendas, por dia da semana e hora e prioriza os itens que devem ser destacados 
(analisaos dados da retaguarda). 

 

 

Mecanismo 
simplificado e 
interativo para 
edição dos 
anúncios de 
promoções. 

 



Mecanismo de Promoção 
Visão na Tela 

• Não é necessário fazer produção de material no dia-a-dia; 
• Permite muito mais dinamismo do que os meios impressos, 

televisivos e outros, já que a criação é independe do trabalho de 
terceiros e sua publicação é em tempo real. 

Os anúncios são 
customizados e exibidos 
em layouts animados 
para cada cliente, que 
geram automaticamente 
um filme a partir dos 
dados informados para o 
sistema. 



Checking via Fotos da Tela 

• Permite a utilização de câmeras para capturar fotos das telas em 
seus locais de instalação. Portanto, fornecem ao anunciante a 
garantia real de exibição; 

• As imagens são vinculadas à exibição dos anúncios e, assim, 
comprovam a sua veiculação. 



Tecnologia 

• Utiliza a plataforma de nuvem da Microsoft (Windows Azure), a qual 
permite alta disponibilidade, desempenho e segurança; 

• A instalação nos Players é simplificada, desde que haja acesso à 
internet para permitir a atualização do seu conteúdo; 

• Permite a utilização de modem 3G gerenciado automaticamente 
pelo software ou outros tipo de acesso à internet (possui 
mecanismos de recuperação de download e cache local garantem o 
funcionamento mesmo com uma internet de baixa qualidade); 

• O software administrativo é desenvolvido em Silverlight, que permite 
uma interface com o usuário muito mais rápida e interativa do que 
um aplicativo web convencional. 




