MULTIMEDIA TOUR SOLUTIONS ÖVERSIKT

HUVUDENHET








Industrins första: “Time-of-day” passageraranalyser och prestanda
benchmarking.
Industrin första: Wi-Fi Access Point för trådlös kommunikation med integrerad
webbserver
Industrins första: Använd smartphone eller surfplatta som förarens
kontrollpanel och förare/kapten funktioner och inställningar
Uppdatera systemet med USB minne eller trådlös uppdatering
Industrins första: 49 kanaler med massor av plats för framtida expansion med
nya språk och ämnen
Snabb installation och bättre kablagehantering med färdiga kontaktstycken
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Industrins första: ”True Time” passageraranalyser




Inbyggd redundans i kablagetoplogi (CAT5e från fabrikshyllan)
Multimedia leverans för ljud och video för engagerande
passagerarupplevelser och tillgänglighet
120GB Solid State “SSD” minne: 10x snabbare är traditionella hårddiskar,
bättre pålitlighet utan rörliga delar
HDMI utgång för leverans av video och bilder: Tillgänglighet för hörselskadade
med digitala textskyltar
Professionell XLR mikrofoningångar för förare och värdar*
Industrins första: Bluetooth för trådlösa mikrofoner*






GPS MOTTAGARE
Med det senaste inom teknologin för GPS
mottagare har denna, högkänsliga, exakta,
12-kanal, WAAS-aktiverade GPS mottagare en
inbyggd magnetplatta. Den puckformade
mottagaren är 6.1 cm i diameter och väger
bara några gram, vilket gör den idealisk för
applikationer där utrymme är viktigt.
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KANALVÄLJARE FÖR SÄTET










Industrins första: ”Mer info” knapp som ger passagerarna en valmöjlighet att
välja extra lager av innehåll, säljfrämjande segment och produktplaceringar
för nya intäktströmmar
Industrins första: Fordonsbelysning i kanalväljarna (med
övergjuten plast för äkta väderbeständighet)
Konduktiva touchknappar, inga rörliga delar vilket
avsevärt minskar underhåll och/eller utbyten
Integrerad switch – inga hubbar vilket reducerar
installationstiden med 40%
Vandal/Väder resistent
Designpatent på snabb, anpassningsbar installation med
monteringsfäste
En mängd monteringsmöjligheter
Komplett tillgänglighetsinriktad lösning med industrins första braillegränssnitt för blinda och synskadade.

FÖRARENS KONTROLLPANEL






Utformad för minimal förarinteraktion, utvecklad från research med bus,
vagnförare och båtkaptener
Industrins första: Support för säker trådlös förarkontrollpanel med
användning via valfri webbläsarutrustad smartphone eller surfplatta
Som tillbehör finns kabelansluten 4.3” kapacitiv Touchskärm
Säkerhets och utfyllnadskommentarer tillgängliga med två touch med fingret
– från Human Experience Interface Design (UI/UX)

Råsundavägen 79, 169 57 SOLNA • Tel: 08-51494930 • E-post: info@sjobergab.se

Sidan 4 av 5

INDUSTRILEDANDE MJUKVARA
Cortex är en industriledande molnbaserad mjukvara vilken ger rutt och tur planering
med funktioner och enkel användning ojämförbar med någon annan. Baserad på
feedback från över ett decenniums kundkontakter, skapade vi Cortex för att förenkla dun
ruttplanering och ändringar.


Industrins första: Molnbaserad mjukvara för flexibilitet, katastrofåterställning,



automatiska mjukvaruuppdateringar, ökat samarbete, arbete var som helst,
kontroll av ruttversion och ökad säkerhet
Snabb rutthjälp och AudioConexus Creative Services Support
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