حلول
الشاشات
الرقمية الذكية

شاشــات عــرض الكترونيــة مــع نظــام متطــور
إلدارة المحتــوى يســمح بنشــر اإلعالنــات

واالخبــار ويحتــوي العديــد مــن المميــزات.

SMART

DIGITAL

SIGNAGE SOLUTIONS
Complete professional digital signage
turnkey solution from QS.

Features المميزات
Screen split
تقسيم الشاشة على عدة اقسام
Add a news ticker & TV broadcast
إضافة شريط اخباري والبث التلفزيوني
Schedule ads and offers on a weekly basis
جدولة اإلعالنات والعروض يومي اسبوعي شهري
Unlimited Video zones, Image zones, and Ticker zones
عدد غير محدود من الفيديوهات والصور

What can be displayed on the screen?

ماذا يمكن ان تعرض على الشاشة؟
Display and advertisements
العرض واالعالنات

Social Media
الربط مع وسائل التواصل االجتماعي
Digital Menu Boards
قوائم الطعام

Meeting Room Signage
إعالنات غرف االجتماعات
Alert and warning messages
رسائل التنبيه والتحذير

www.QSsite.com

Weather & Time
الطقس والتاريخ اليومي

Output Modes نمط العرض
Extended Mode:
Link several screens together
and present content stretching

:الوضع الفردي
التوصيل بشاشة واحدة

Single Mode:
Connect to one screen

:الوضع الموسع
ربط الشاشات وتمديد المحتوى

D
Clone Mode:
Present identical contents
on several screens

:وضع التطابق
تكرار وتشابه محتوى الشاشات

Distinct Mode:
Present deferent contents
on several screens

:الوضع المختلف
اكثر من شاشة واكثر
من محتوى مختلف

؟QS Pixel لماذا

Why QS Pixel?
Government Sector: Announcements
Easy Content Creation
Easy Content Scheduling
Easy Content Management
Retail: shopping malls / specialty shops / supermarkets / boutiques / convenience stores
Education: schools / institutes / universities / training centers
Hospitality: hotels / resorts / cafés / restaurants / gyms
Exhibition: galleries / museums / exhibition halls / conventions / trade shows
Corporate: offices / meeting rooms / boardrooms / conference venues
Transportation: airports / train stations / metro stations / bus stations
Healthcare: surgical services / dental services / pharmacies

Weather الطقس

 االعالنات:القطاع الحكومي
سهولة إنشاء المحتوى
جدولة سهلة للمحتوى
سهولة إدارة المحتوى
 المتاجر/  البوتيكات/  محالت السوبر ماركت/  المتاجر المتخصصة/  مراكز التسوق:المتاجر
 مراكز تدريب/  جامعات/  معاهد/  مدارس:التعليم
 صاالت رياضية/  المطاعم/  المقاهي/  النوادي/  المنتجعات/  الفنادق:الضيافة
 المعارض التجارية/  االتفاقيات/  قاعات المعارض/  المتاحف/  صاالت العرض:معرض
 أماكن المؤتمرات/  قاعات مجلس اإلدارة/  قاعات اجتماعات/  مكاتب:الشركة
 محطات الحافالت/  محطات المترو/  محطات القطار/  المطارات:النقل
 الصيدليات/  خدمات طب األسنان/  الخدمات الجراحية:الرعاية الصحية

Live TV البث التلفزيوني
Webpage صفحة الويب

Logo الشعار

Images الصور

LIVE

Videos الفيديوهات

Time الوقت

News Bar الشريط االخباري

Date التاريخ

www.QSsite.com

www.QSsite.com
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