PRODUKTMATRISE

Hva er OMNI?

DatabeatOMNI er en publiseringsløsning som lar deg styre innhold til dine skjermer. Du kan selv velge hvilket innhold som skal spilles av på
hvilken skjerm, til hvilken tid. Med DatabeatOMNI kan du deﬁnere hvem som publiserer hvilket innhold og om det skal styres sentralt eller
lokalt. Du kan benytte de ﬂeste ﬁlformat innen bilder, video og musikk, samt nettsider.
Brukervennlighet: Det er enkelt å publisere fra DatabeatOMNI. Brukergrensesnittet er logisk og forenklet, noe som gjør at du bruker
mindre tid på navigering når du skal utføre endringer. Alternativt kan du publisere direkte fra Microsoft Powerpoint.
Kostnadseﬀektiv: Velg mellom de tre ulike lisensene Standard, Professional og Enterprise. Du betaler kun for funksjoner og tjenester du har
behov for.
Tilgjengelighet: Programvaren er webbasert, noe som gir deg frihet til å logge deg inn på enheten du ønsker fra hvor som helst. All programvare og informasjon ligger trygt lagret på verdens ledende skyplattform, Microsoft Azure, slik at du slipper kostbare og kompliserte installasjoner.

FUNKSJON

BESKRIVELSE

Stand.

Pro.

Ent.

Brukere

Ubegrenset antall brukere







Kanaler

Ubegrenset antall kanaler







Spilleblokk

Ubegrenset antall spilleblokker







PowerPoint Publisher

Tilgang







Publisering av bilder

Publiser ubegrenset antall bildeﬁler







Publisering av video

Publiser ubegrenset antall videoﬁler







Standard Screen Designer

RSS+ Vær+ Analog klokke+ Tekst+ Graﬁkk + Opp- og nedtellingsklokke







PowerSave

Slå på/av systemer iht plan







Forhåndsvisning av video

Forhåndsvisning av video i Publisher, thumbnail i standard lisens







Abonnement av spilleblokk

Distribusjonsordning for deling og visning av innhold til spilleblokker





OMNIcontrol

Profesjonell overvåkningstjeneste





Værstyrt innhold

Tilpass innhold basert på lokalt vær
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FUNKSJON

BESKRIVELSE

Stand.

Pro.

Ent.

Publisering via Sosiale Medier

Tilgang





Server for strømming

Tillat strømming og strømming til fullført nedlastning





Professional Screen Designer

Standard + Sosiale Medier + PIP





SyncPlay

Synkronisering av ﬂere mediaspillere



Rapportering og sporing

Rapportering fra utplassert utstyr



Gruppering

Link kanal/bruker/lokasjon til grupper ift organisasjonsstruktur



Enterprise Screen Designer

Professional + Kalender + API



Stand.

Pro.

Ent.

RSS







Vær







Analog klokke







Klokke med opp- og nedtelling







Tekst







Graﬁkk







Social media





Picture in picture (PIP)





WIDGET

Kalender



Integrering av 3. part (API)



Finn.no
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