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InfoTV:n ominaisuuksia

 Ohjelmakartan hallinta
 Ohjelmasisällön hallinta
 Artikkeleiden hallinta
 Sivujen hallinta
 Kuvien hallinta
 Kuvakansioiden hallinta

 RSS-uutisten hallinta
 Videoleikkeiden hallinta
 Omien tietojen hallinta
 Käyttäjän tunnistus
 Hallintakäyttäjien hallinta

Ajankohtaista juuri nyt!
NTG InfoTV on moderni ja tehokas osa markkinointistrategiaa ja yrityksen
tiedotusta, ja se toimii mainiosti myös NettiTV:nä. InfoTV-järjestelmällä
voit viestiä tehokkaasti eri kohderyhmille joko yrityksen sisäisissä
toimitiloissa tai julkisissa tiloissa. Voit julkaista uutisia, tiedotteita,
mainoksia, aikataulutietoja, kuvia, tapahtumia tai vaikka videoita.

Nopea julkaisukanava!
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www.nettitieto.fi  020 742 1160

NTG InfoTV / NettiTV

NTG InfoTV / NettiTV

Maailmanlaajuinen
näkyvyys
Voit kytkeä järjestelmään useita eri tiloihin
sijoiteltuja näyttöjä, tai vaikka täysin eri toimipaikassa sijaitsevia näyttöjä. Tavalliseen TVverkkoon verrattuna InfoTV tarjoaa selainpohjaisena järjestelmänä maailmanlaajuisen mahdollisuuden julkaista samaa sisältöä missä vain.

Odotustilat
hyötykäyttöön
Odotustilat ja muut julkiset tilat ovat otollista
ympäristöä mainostamiseen, uutisointiin ja
monenlaiseen muuhun tiedon välitykseen.
Hyödynnä julkiset tilat lähettämällä näyttölaitteisiin omaa sisältöäsi. Voit välittää keskitettyä tietoa tehokkaasti eri kohderyhmille.
Odotustilojen lisäksi kohteina voivat olla esimerkiksi kauppaliikkeet, hotellit, aulat, liikenneterminaalit ja oppilaitokset. Mainoskäytössä
InfoTV on väsymätön myyntitykki!

Uutisia, tiedotteita,
mainoksia, aikataulutietoja,
kuvia, videoita...

www.nettitieto.fi  020 742 1160

Nopea ja helppo
julkaisukanava
InfoTV-järjestelmä on erittäin helppokäyttöinen.
Hallinta ja ylläpito on helppoa ja nopeaa nettiselaimen kautta käytettävän hallintaliittymän
avulla. Voit ajastaa tiedotteita, vaihtaa nopeasti
sisältöä tai valita mitä milläkin näytöllä näkyy.
Järjestelmä sisältää useita näyttäviä esityspohjia,
jotka ovat täysin räätälöitävissä yrityksen toiveiden mukaan. NettiTieto voi toimittaa pelkän
järjestelmän tai tarvittaessa kokonaispaketin
sisältäen järjestelmän sekä näyttölaitteet.

Sisäisen
viestinnän väline
InfoTV toimii loistavasti myös organisaation
sisäisenä tiedotuskanavana. Sijoitettuna taukotiloihin, kahviautomaattien läheisyyteen, tuotantotiloihin tai muihin vastaaviin tiloihin voit
tehostaa yrityksesi sisäistä viestintää, minkä
ansiosta henkilöstösi pysyy ajan tasalla ja tyytyväisenä. Järjestelmä voidaan tarvittaessa kytkeä
toiminnanohjausjärjestelmään, jolloin saadaan
nopeaa ja tehokasta viestinvälitystä esimerkiksi
tuotantotiloihin saapuneista työmääräyksistä.
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