eView™

Zvolte dle typu budovy

kabinová obrazovka

Vyberte si…
Balíček Standard
Vhodný pro bytové domy. Kombinuje kabinový displej a předpověď
počasí.
Balíček Premium
Vhodný nejen pro administrativní budovy, hotely a nákupní centra,
ale i pro zdravotnická zařízení či vzdělávací instituce. Tento balíček
umožňuje správcům budov editovat obsah na zákaznickém portále
eService. Přináší zpravodajství, předpověď počasí a užitečné informace o budově v podobě reklamních sloganů, informačních spotů
a akčních nabídek.

Volitelný vzhled
Výběr ze dvou variant:
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Varianta 1
Hlavní
obrazovka
a banner
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Varianta 2
Jenom hlavní
obrazovka

Obsah
Vytvořte si vlastní textace určené pro zobrazení na displeji, které
upozorní nájemníky a návštěvníky budov na důležité zprávy, aktuality nebo novinky v budově. Použijte funkci seznam vizuálů
a časování na obrazovce, abyste zobrazili různé zprávy a obsahy
v určitých denních dobách. Ukažte cestujícím nejen pozici kabiny,
ale i firmy, obchody a místa (např. bazén), která se v daném patře
nacházejí.

Editace
Upravovat a spravovat obsah je možné přes zákaznický portál
eService, a to kdykoli a z jakéhokoli počítače, tabletu či
smartphonu.
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Mnohem
více
než jen
kabinový
displej

eView zprostředkuje vše, co je důležité.

Kabinový displej s informacemi pro cestující v jedné chytré stylové
obrazovce.
1. Informuje
Zobrazuje cestujícím informace nejen o výtahu, ale i o čase, datu nebo předpovědi počasí.

2. Baví
Přináší cestujícím aktuální světové zpravodajství a užitečné informace o budově v podobě reklamních
sloganů, informačních spotů a akčních nabídek.

3. Vzhledově volitelný
Navrhněte si vlastní vzhledové šablony prostřednictvím zákaznického portálu eService.

4. Monitoruje
Součástí produktu je i diagnostický systém REM (Otis Remote Elevator Monitoring), který monitoruje
technický stav výtahu a zaznamenává každou odchylku. Díky tomu je vaše cestování bezpečné. Více
informací v samostatném letáku věnovaném REM.

5. Chrání
Díky integrovanému 3G modulu vám jako první nabízí přímou a živou komunikaci s pracovníky zákaznického dispečinku OTISLINE®. V případě výpadku služby 3G funguje jako běžná telefonní linka.

eView – technické informace
Délka úhlopříčky
10,1 inches DH

Polarizovaný povrch
Glare, 3H hard-coating
(povrchová úprava)

Plocha displeje
šířka 216,96 mm x výška 135,6 mm
(aktivní plocha displeje)

Připojení
obsahuje 3G modul

Rozlišení
1280 x 800 (RGB pixel formát)

Nouzová volání
24/7 spojení
s dispečinkem OTISLINE®

Pozorovací úhel
85˚

Compliance
v souladu s platnými evropskými
normami

Použité fotografie obrazovek eView jsou pouze ilustrační. Aktuální design se může lišit.

