sd.x

TECNOLOGIA
PER A LA GESTIÓ
DE PANTALLES
INFORMATIVES

CARTELLERA DIGITAL
SD.X: Tecnologia que permet fer arribar la informació a la ciutadania d’una manera fàcil, còmoda i
directa, a través d’una xarxa de pantalles informatives dimensionada segons les necessitats de cada
projecte.

TECNOLOGIA AMIGA

Què és SD.X?
La tecnologia SD.X permet crear un
nou canal de comunicació multimèdia per comunicar-se amb la ciutadania.
Aquest canal es basa en una o diverses pantalles informatives de
gran format, que es configuren per
a mostrar un cicle informatiu dinàmic que connecti amb la ciutadania.

Per a què serveix?
La creació d’una xarxa de pantalles informatives, permet establir
un nou canal de comunicació
municipal, basat en prestacions
multimèdia i en informació a
temps real.

On s’instal·la?
Les pantalles poden anar emplaçades tant a l’interior dels equipaments
municipals, com a l’exterior. Sempre
estaran en punts estratègics i amb
visió directa per part de la ciutadania,
com per exemple: oficines d’atenció ciutadana, eixos comercials,
centres sanitaris, centres cívics,
complexes esportius, mercats,
etc.

Com funciona?
El cicle informatiu que es mostra
a cada pantalla, és configurat individualment pel propi client a partir
d’uns mòduls pre-definits. Els
continguts dels cicles s’extreuen de
manera automàtica de les pròpies
webs de les entitats (RSS) o bé es
poden gestionar manualment.

Avantatges SD.X
• Manté la ciutadania informada
de manera còmoda i senzilla.
• Faclita la publicitat d’actes, esdeveniments, serveis...
• Permet posar imatges, vídeos,
textos...
• Permet un 100% de flexibilitat i
adaptabilitat al client.

• Baix cost de manteniment.
• El sistema inclou mòduls perfectament adaptats als cicles informatius, com són les notícies (pròpies i
alienes), la previsió meteorològica, la
agenda cultural, les imatges locals
o corporatives, la cartellera digital,
animacions i farmàcies de guàrdia,
entre d’altres.

privilegis i restriccions per poder
gestionar els continguts a través del
panell de control.

Com ho controla?
La gestió del sistema es realitza des
del panell de control, que és un desenvolupament web amb accés protegit per nom d’usuari i clau d’accés.
Aquest panell de control, que està
allotjat en un servidor d’Internet ens
permet la gestió i configuració de

tota la estructura informativa i del
contingut a mostrar, així com també
del control de l’estat de funcionament del servei en temps real.
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DEL 17 AL 20 DE MARZO
PLAZA ESTACIÓN DE ALGORTA

FERIA DEL QUESO, con
la participación de
queseros de diversa
procedencia.

Qui ho gestiona?
Diversos gestors, determinats en
cada cas, tenen una assignació de
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