IT DLA KULTURY
i przeszłość ożywa

Technologia mobilna Infover
odkryje na nowo Twój obiekt

APLIKACJE MOBILNE
XXI wiek stawia przed nami ciągłe wyzwania. Jednymi z nich są rozwiązania multimedialne.
Wszechobecność smartfonów i coraz większa popularność tabletów wymusza zastosowanie
najnowszych technologii nie tylko po to by uatrakcyjnić ofertę czy iść z duchem czasu, ale
przede wszystkim by sprostać oczekiwaniom turysty XXI wieku.
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Obliczenia na podstawie danych GFK Polonia, interaktywnie.com, TNS OBOP Qualcomm.

Infover znając i rozumiejąc zarówno potrzeby, jak i rozwój rynku wypracował szereg innowacyjnych
rozwiązań, które umożliwią na nowo odkrycie Twojego obiektu i jego zasobów.

JAK TO DZIAŁA?
Tworzone przez INFOVER aplikacje mobilne dają nieograniczone możliwości. Mogą funkcjonować jako przewodniki
multimedialne, zbiór ciekawostek i aktualności, wirtualne
wycieczki czy multimedialne, wielowątkowe opowieści.

Z nami zyskasz:
• Większą atrakcyjność
• Wzbogaconą ofertę
• Łatwą interakcję z odbiorcą

Aplikacje powstają zgodnie z indywidualnymi potrzebami
Klientów. Każdy z nich może na bieżąco śledzić postęp prac
i wpływać na ostateczny kształt aplikacji.

• Dostosowanie obiektu do nowoczesnych standardów
(technologia GPS, Bluetooth, Wi-fi)

Tworzymy w oparciu o popularne platformy rozwiązań mobilnych:
• Android OS - najpopularniejszy system operacyjny wprowadzony przez firmę Google Inc. (wykorzystywany jest
przez 75 procent producentów urządzeń mobilnych dostępnych na rynku)
• iOS – mobilny system operacyjny stworzony przez Apple
Inc. na potrzeby własnych urządzeń (wykorzystywany jest
przez 20 procent producentów urządzeń mobilnych dostępnych na rynku)

• Innowacyjność

• Wzrost liczby odwiedzających
• Rozpoznawalność marki
• Indywidualne propozycje odkrywania zasobów
• Pogłębianie walorów edukacyjnych
• Spersonalizowany i osobisty przekaz

AUDIO – PRZEWODNIKI
Automatyczne systemy zwiedzania, projektowane i wdrażane przez Infover, umożliwiają nowoczesne i komfortowe zwiedzanie miasta, muzeum, wystawy lub innego obiektu.
Dzięki wgranej w każdym urządzeniu audycji turyści mogą indywidualnie, bez przewodnika poruszać się po obiekcie nabywając samodzielnie
informację o oglądanych ekspozycjach czy zabytkach. Audycje mogą być nagrywane w kilku wersjach językowych, co czyni ekspozycję dostępną dla turystów obcojęzycznych.

Co zyskasz wdrażając audio – przewodnik?
• Większą liczbę odwiedzających
- cudzoziemcy (możliwość wgrania kilku wersji językowych)
- dzieci (możliwość wgrania audycji specjalnie dla dzieci)
- niepełnosprawni (możliwość wgrania specjalnych wersji dla niewidomych, a także słabosłyszących)
• Niskie koszty oprowadzania (bez przewodnika)
• Atrakcyjność obiektu (w zależności od scenariusza audycji zwiedzanie może być niezapomnianą wycieczką w przeszłość, czy przyszłość)
• Pozytywny wizerunek i renomę (wirtualnym przewodnikiem po obiekcie może być znana osoba)
• Komfort zwiedzania dopasowany ściśle do zainteresowań turysty
• Wygodę i zadowolenie odwiedzającego (w dowolnym momencie zwiedzający może wrócić do interesującego go fragmentu)

O FIRMIE
Od ponad 20 lat projektujemy i wdrażamy systemy informatyczne kierując się indywidualnymi potrzebami naszych Klientów.
Specjalizujemy się w systemach dedykowanych. Tworzymy oprogramowanie, integrujemy systemy informatyczne, dostarczamy sprzęt IT.
Oferujemy rozwiązania o szerokim spektrum biznesowym w szczególności w dziedzinie
dystrybucji, logistyki, planowania, handlu, branży budowlanej i surowców mineralnych.
Istotnym elementem działania firmy jest budowa dedykowanych rozwiązań służących
do obsługi e-biznesu.
Wysoką pozycję wśród największych w Polsce dostawców rozwiązań i usług informatycznych zawdzięczamy doświadczeniu i zaangażowaniu zespołu posługującego się
ujednoliconą metodyką. Nasze osiągnięcia zostają doceniane nie tylko wśród Klientów,
ale także specjalistów. Świadczą o tym przyznane firmie wyróżnienia (Gazele Biznesu
czy Diamenty Forbesa), w tym miejsce w pierwszej setce największych firm teleinformatycznych rankingu prestiżowego magazynu „Computerworld”.
Zatrudniamy ponad 200 wykwalifikowanych architektów systemowych, inżynierów
i specjalistów.
Zrealizowaliśmy kompleksowo kilkaset projektów. Z naszych doświadczeń korzystają
przedsiębiorstwa będące liderami w swoich branżach.
Stale rozwijamy i udoskonalamy nasze systemy dostosowując je do zachodzących zmian
i rozwoju rynku. Jesteśmy gotowi zaangażować się w realizację projektu dla Państwa.
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