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Elo Android Backpack™ 

Новият Elo Android Backpack трансформира 

тъчскрийн мониторите и дисплеите за 

дигитална реклама в цялостни системи, които 

могат да пускат аудио и видео съдържание, 

интерактивни HTML уеб страници и 

приложения, базирани на Android. 

Потребителите могат лесно да мащабират 

Андроидската им платформа в удобен за тях 

размер и формат, позволявайки безпроблемно 

и непрекъснато показване на маркетинг 

съдържание, което е ефективен и иновативен 

начин за увеличаване на продажбите. 

„Раницата“ също така поддържа водещи в индустрията периферни устройства - за сканиране, за 

плащане, за печат и дори за сканиране на биометрични данни. С потенциал да 

революционизира КИОСК архитектурата, новият продукт на Elo улеснява подаването на 

съдържание и позволява възможности за дистанционно управление на всеки тъчскрийн монитор 

или дисплей за дигитална реклама чрез портала EloView®. 

EloView – революционна и изключително сигурна платформа, свързваща хардуер и софтуер. 

Лесна за използване, бърза за инсталация и достъпна за потребителя. Това е идеалното 

решение за магазини за продажба на дребно, хотели, заведения за бързо хранене, дискотеки, 

барове, стадиони, музеи и практически навсякъде. Технологията позволява една централна 

точка за безпроблемно актуализиране на цифровото рекламно съдържание на различни места. 

Предоставяйки функции, които ви позволяват бързо да стартирате и да привлечете вниманието 

на аудиторията си по нови и вълнуващи начини. Независимо дали искате да актуализирате 

съдържанието или просто да смените яркостта на екран на дадена локация – С EloView можете 

всичко с лекота на т.нар. drag and drop.  
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Android Kiosk 2.0 - Лесен за вграждане и мащабиране 

С Elo Android Backpack показваме на KIOSK интеграторите за нова архитектура, която ще намали 

разходите по изграждането, поддръжката и инсталацията на решението, ще уеднакви начина на 

работа и ще опрост и създаването на персонализирани KIOSK-и. Архитектурата на Kiosk 2.0 

въвежда нискоенергийно решение, със статично дисково устройство, без вентилатор за 

охлаждане, с възможност за лесно мащабиране, вграждане и отдалечено управление. В 

комбинация с блестящите тъчскрийн монитори и дисплеи за дигитална реклама на Elo, 

интеграторите вече могат да превърнат онова, което беше обемист, високо персонализиран 

KIOSK, в елегантен, тънък и с модерен дизайн и функции KIOSK. Създаването на красиви 

решения за самообслужване и разгръщането на KIOSK мрежа вече е по-лесно от всякога! 

 

„Раницата“ разполага с Qualcomm Snapdragon APQ8053, 2.0GHz осем-ядрен процесор, 2GB 

DDR3L RAM и 16GB SSD място за съхранение. Android версията е 7.1 Nougat, за да може и най-

новите функции да работят безпроблемно. Вграденият Wireless и Bluetooth (с iBeacon) спомагат 

допълнително на интеграторите, както и множеството входове и изходи – 1x HDMI-out, 2x USB 

2.0 порта, 1x MicroSD card слот, 1x LAN(RJ45), GPIO (2 входа и 1 изход). Комбирнирайки 

„раницата“ с тъчскрийн мониторите на Elo Touch Solutions, се отварят множество решения за 

всякакъв набор от проблеми. 
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Защо клиентите се довериха на ELO: 

 над 40 години опит от компанията изобретила тъчскрийн като понятие 

 повечето водещи световни Ритейл компании / търговски вериги  довериха бизнеса си на Elo Touch Solutions  

 Широка гама от тъч решения - от 7“ до 70“ инчови 

 Доказано най-високо качество и издръжливост в тъчскрийн индустрията 

 100% контрол на качеството – от дизайн до цялостното решение – производство във фабрики собственост на 

Elo Touch Solutions , от служители работещи за Elo. 

 Най-добро съотношение на параметър „Цялостна Цена за Притежание на Продукта“, включваща в себе си, 

както първоначалната сума за закупуване, така и бъдещите разходи за сервиз и поддръжка на изделието. 

 Дълъг живот на продукт/модел – стандартно от 5 до 7 години след пускане на пазара, може да се доверите на 

един и същ продукт , параметри и взаимозаменяемост 

 Най-дълга стандартна гаранция в индустрията – 36 месеца за почти всички продукти 

 Над 50 000 часа MTBF (Mean time between failures), при стандартно 12 месеца при конкурентните продукти. 

 Предвидени за работа в увеличен режим (24 часа / 7 дни от седмицата) 

 Наличие на оторизиран сервиз в  България 

 Най-нисък процент на дефектируемост – под 1.5 %  

 Продуктова поддръжка (сервиз/резервни части) до 5-7 години след покупка 

 Безплатен транспорт при гаранционен ремонт  

 Резервни части на склад, не само за текущи продавани модели, а и за почти всички предходни 

 Чертежи в 3D AutoCad – готови за вашите Киоск решения или изградени кабинети – може да разчитате на 

пълна и точна спецификация на продукта, която няма да се промени през годините. 

Приложения и пазари за продуктите на ELO TOUCH Solutions 

 Търговски системи – касови места, магазини, търговски вериги (Ритейл) и др 

 Ресторанти, хотели, барове, заведения, дискотеки, вериги за бързо хранене и др 

 Информационни системи – Информационни КИОСК-и, обществени и публични информационни 

точки, самообслужващи системи с тъчскрийн и др 

 Индустриална автоматизация, офис автоматизация, печатни машини, заводи, много видове 

индустрия 

 Информация, медицина, казино автомати или КИОСК терминали и много други 

 Банки, банкови офиси, рецепции и приемни 

 Game, Хазарт, Казина, Игрални автомати 

 Интерактивни дигитални рекламни приложения ELO IDS (IDS = Interactive Digital Signage) 

 Интерактивни (обратна връзка с клиента и нуждите му) информационни табла, забавление, 

симулации, развлечения, реклама с добавена стойност. 
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