Sistema

TVExperience
Software para mídia em TV,
com ou sem chamada de senha.
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Descrição
O TV EXPERIENCE é um software de mídia para
TV que transforma a tela da sua TV ou monitor de
computador em um veículo de mídia completo. Você
cria livremente os elementos gráficos e personaliza
sua tela de atendimento.
Substitui o painel eletrônico de senhas e pode ser
utilizado como TV corporativa na comunicação
interna da sua empresa.

•

•

Templates: o TV EXPERIENCE vem com temas
(templates) pré configurados para você
implantar com rapidez ou se inspirar para
personalizar seu layout. Você pode criar e salvar
temas customizados como datas comemorativas
ou promocionais, que podem ser reaproveitados
periodicamente.
Chamada de senhas: várias possibilidades de
visualização de informações, cores, tipos de
letras, lista de últimas filas e chamados por voz
ou bip sonoro.

Benefícios
•
•
•
•
•
•
•

Organização da comunicação institucional com
o público.
Contribui com a satisfação do cliente externo ou
interno.
Divulgação de produtos e serviços adicionais
aos clientes.
Informação, entretenimento e conforto
Diminui a ansiedade durante a espera
Mantém os clientes informados sobre fluxo de
chamados.
Redução do índice de desistências em
ambientes de espera.

Gestão de conteúdo
Você pode criar uma Play-List com programação de
tempo de exibição de cada mídia/conteúdo:
•
Vídeo institucional local: arquivos salvos
no computador, permite definir o tempo de
transmissão ou mostrar o arquivo completo.
•
Vídeo institucional na web: streaming de vídeo
com conteúdo fornecido por algum servidor
externo, permite definir o tempo de transmissão
ou transmissão permanente.
•
Feed RSS: Você configura livremente quais
dos vários portais deseja exibir, permite definir
quantidade de notícias por portal, tempo de
visualização, cores de fundo e de texto, bem
como tamanho e tipo de letras.
•
Imagens: insira quantas imagens precisar
e defina um tempo de visualização de cada
imagem ou visualização permanente.
•
Música: arquivos salvos no computador.
•
Texto: você edita livremente as mensagens que
deseja exibir, simultaneamente ao conteúdo
multimídia. Pode ser configurado para aparecer
em uma posição fixa na tela ou para se mover
dentro dela por meio de uma animação (rolar
para a esquerda ou rolar para cima).

Funcionalidades do Sistema

Recursos de edição gráfica

Central multimídia

•

•
•
•

Layout customizável: permite ao próprio cliente
customizar o layout da tela sempre que quiser,
sem pagar mais por isso.
Ideal para personalizar a TV em datas
comemorativas (Natal e Ano Novo, dia das mães,
outubro rosa, Black Friday etc.)
Substitui o painel eletrônico de senhas por uma
TV ou monitor, combinando a visualização das
chamadas de senhas com vídeos institucionais,
portais de notícias, clima e variedades, e texto
informativo.

•
•

•
•
•
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Você pode customizar e alterar o design da tela
sempre que quiser, definindo a dimensão de
cada elemento gráfico, a sua posição na tela e
sua funcionalidade.
Você pode colocar vários elementos gráficos
simultaneamente, do mesmo tipo ou não.
Defina a localização dos elementos multimídia,
senhas, últimas senhas, imagens, logotipo,
textos descritivos animados, relógio, calendário
etc.
Escolha um plano de fundo para a tela (marca
d’água).
Total liberdade de escolha de cores e fontes
para textos.
Mantenha sempre em evidência na tela a
logomarca da sua empresa.
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Exibição e chamada de senhas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Permite mostrar o número da senha, guichê,
nome da fila/serviço, prioridade e descrição
A exibição das senhas pode ser permanente ou
temporária.
Permite mostrar ou não os rótulos de senhas
e guichês que podem ser ao lado ou sobre o
número.
Você pode trocar o rótulo de “guichê” para
qualquer outro texto (mesa, box, 1º andar, sala,
etc.)
Permite mostrar o número da senha ao lado ou
sobre o número do guichê.
Liberdade para alterar cor e tipo de letra, cor de
fundo, cor da letra, habilitar sombra, efeito de
transparência no fundo.
Permite definir um tempo para salientar a
chamada de senhas.
Efeitos de chamada: Piscar, Surgir ou Deslizar
(de cima, de baixo, da esquerda ou da direita)
Condições: mostra apenas as senhas que se
encaixem em condições determinadas.

•

Liberdade para alterar cor e tipo de letra, cor
de fundo, cor da letra, habilitar sombra, efeito
de transparência no fundo, título na coluna de
senhas e de guichê.

Integração
•
•

•

O TV EXPERIENCE é compatível com os sistemas
de atendimento da SEAT.
O TV EXPERIENCE pode ser integrado com
outros programas da sua empresa para realizar
a chamada de senhas através da troca de
arquivos no formato texto.
Outros formatos sob consulta.

Chamada sonora
•
•
•

Vocaliza a senha chamada por voz masculina ou
feminina.
Chamada por voz ou por bipe.
Interrompe o som do vídeo ou TV no momento da
chamada da senha.

Últimas senhas chamadas
•

•
•

Permite incluir uma ou várias listas de últimas
senhas permite mostrar o número da senha,
guichê, nome da fila/serviço, prioridade e
descrição.
Permite definir a quantidade de últimas senhas
que aparecerão na lista.
Permite mostrar ou não os rótulos de senhas
e guichês que podem ser ao lado ou sobre o
número permite mostrar o número da senha ao
lado ou sobre o número do guichê.
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