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Въведение

Цели и задачи

Целите и задачите на корпоративната 
дигитална медия  не са универсални. Те са  
пряка зависимост от сферата на дейност 
на компанията. Все пак могат да бъдат 
разделени в следните основни групи:

1

2

3

4

Мотивация на служителите 
и повишаване на тяхната 
лоялност

Принос за единна фирмена 
култура и за създаване 
на благоприятен имидж 
на компанията 

Информиране и обучение 
на служителите

Излъчване на извънредни 
и спешни съобщения
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Най-важната и основна задача, очевидна 
за  повечето потребители на дигитална-
та медия, е излъчването на разнообразна 
информация към персонала. Това може да 
бъде информация за вътрешни и външни 
корпоративни събития, нови продукти, 
предстоящи маркетингови инициативи, 
промени във вътрешната организация и 
процедури, назначаването на нови служите-
ли и други. 

Едно друго приложение - възможността 
за използване на системата за обучение 
на служителите не рядко, обаче, може да 
остане недооцененено. 

Дигиталната медия може много успеш-
но и ефективно да се използва за обучения 
с помощта на видеопрезентации, видеокон-
ферентни връзки, съвещания и семинари 
между отдалечените офиси или филиали на 
компанията, което би допринесло същест-
вено и за възвращаемостта на направена-
та инвестиция. Например, дигиталната 
медия би могла да бъде изключително 
ценно приложение за интерактивната 
комуникация и текущи обучения на персо-
нала в банковите клонове, разпръснати в 
различни отдалечени локации.

Излъчване на информация

Обучение на персонала







Излъчване на разноо-
бразна информация към 
персонала:
 · външни и вътрешни 
корпоративни събития; 
 · нови продукти; 
 · предстоящи марке-
тингови инициативи; 
 · промени във вътреш-
ната организация и др. 

Обучение на служители-
те с помощта на:
 · видеопрезентации; 
 · видеоконферентни 
връзки; 
 · съвещания и семина-
ри между отдалечени 
офиси или филиали; 
 · промени във вътреш-
ната организация; 
 · интерактивна комуни-
кация и др. 

Възможност за възвръ-
щане на направената 
инвестиция.
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Когато дигиталната медия по атрактивен начин предоставя 
полезна и интересна информация, това се отразява благоприятно 
на фирмения имидж както за служителите, така и за посетители-
те, партньорите, клиентите на компанията. Създаването на пози- 
тивен имидж на компанията в очите на служителите повишава 
нивото на тяхната лоялност и съответно ефективността на тях- 
ната работата. 

При взимането на решение за инсталиране на дигитална медия 
има смисъл и да се предвиди включването на системата към режим 
за съобщения при извънредни ситуации. Дигиталната медия не мо-
же да бъде интегрирана в системата за пожароизвестяване, но би 
могла да се използва като допълнително средство за визуализация 
на правилата за евакуация или упътване към най-бликите изходи.

Позотивен имидж

Визия за всеки бранш
Екип от специалисти в областта 
на дизайна и развоя на приложения, 
разработват подходящата визия  
и функционалности на системата  

в зависимост от вашата сфера, таргет 
група и фирмена стратегия. Широка гама 

способи за персонализиране и добавяне  
на допълнителни модули и функции.





Атрактивното пред-
ставяне на полезна 
и интересна информа-
ция влияе благоприятно 
на фирмения имидж.

Включване на система-
та към режим за съоб-
щения при извънредни 
ситуации.



СЪДЪРЖАНИЕ *

интернет

вариант 2**

* Emocion Studio позволява упра-

вление на съдържанието по всяко 

време и от всеки компютър!

** Сървърна или облачна инфра-

структура.

*** Системата предлага 

интерактивност между зрителя, 

чрез сензорен екран с възможност 

за управление на съдържанието 

посредством система 

за навигация.
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Представете си една или няколко сгради  
на дадена организация, в които на мно-
жество различни места са инсталирани 
екрани, видео стени, таблети, киоски  
и др., на които се презентира мултиме-
дийно съдържание, което се създава  
и управлява централизирано през интер-
нет. По този начин един или повече потре-
бители са в състояние да управляват цяла-
та система, независимо къде се намират. 
Според изискванията и потребностите  
на клиентите, системата може да се 
състои от 2-3 информационни дисплея до 
няколко хиляди, пръснати на различни гео-
графски локации.

Има възможност за създаване на интер-
активност между зрителя и дисплеите, 
т.е. с различни механизми зрителят  
е в състояние да управлява мултимедийно-
то съдържание. Предлага се и възможност  
за интегриране на интелигентна софтуер-
на система, която прави анализ на зрите-
лите, наблюдаващи екраните. Събирането 
и обработката на такава информация дава 
сериозни аргументи за намиране на потен-
циалните рекламодатели.

Структура

Кратко описание на системата

вариант 1**



kiosk система ***

видео стена

информационен екранпрезентационен таблет
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Контакти

© 2015 РИСК Електроник. Всички права запазени.
Emocion е запазена марка на РИСК Електроник. Описаните условия са актуални към момента на издаване на брошурата.
Настоящият документ служи единствено за информация. С този документи РИСК Електроник не дава никакви гаранции, явни или неявни.

Всичко което искате да споделите 
по темата можете да изпратите на:
e-mail: sales@risk.bg

Офис и шоурум
България, София 1138
бул. „Самоковско шосе“ №2Л
Търговски център „Боила“

тел.: (+359 2) 9175 423
факс: (+359 2) 9175 433
e-mail: office@risk.bg

Търговски отдел
тел.: (+359 2) 9175 424-427
тел.: (+359 2) 9175 434-437
e-mail: sales@risk.bg

Счетоводство
тел.: (+359 2) 9175 428
e-mail: accounting@risk.bg

Ние сме тук, защото  
Вашият бизнeс  
е от значение за нас.


