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През последните няколко години дигиталната медия стана част  
от интериора на образователните институции без значение дали 
са училища, университети или специализирани центрове. Тя е осно-
вен източник на информация и свързващо звено между администра-
цията и учениците. Най-често е използвана за ориентиране (т.нар. 
„wayfinding“) в големи университетски комплекси; в помещенията, 
предназначени за храненe – под формата на дигитални менюта;  
в коридорите и фоайетата – във вид на информационни табла и др. 
Всяко едно от тези приложения води след себе си конкретни ползи. 
Преди да се пристъпи към такава инвестиция трябва да се вземат 
по предвид 4 ключови неща: дали основната функция на системата 
ще бъде да осъществява комуникацията между учители/преподава-
тели и учащи? Дали ще се използва като средство за упътване  
в рамките на кампуса? Дали ще има връзка към пожарогасителната, 
алармената систем, уеб сайта или друг вид системи? А би могла  
да е комбинация от трите.

Въведение

Световните тенденции

информация

вариант 1

упътване

вариант 2

алармена система

вариант 3

комбинация от трите

вариант 4

„Медийния канал е комбинация 
 от структурирана информация  
 и мултимедийно съдържание, 
 предназначени за излъчване 
 на определна група крайни 
 устройства – дисплеи, киоски 
 или друг вид.“
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РЕЛАКС

Интегрирането на дигиталната медия не трябва да е самоцел. 
Внимателното обмисляне на предназначението є във времето  
е от изключително значение да бъде направено своевременно. 
Инвестицията е значителна и заслужава да бъде обмислена стра-
тегията є за развитие за години напред. Пред всеки отговорник  
за интеграцията є стои нелеката задача да предвиди промените  
в потребностите на институцията и да елиминара избора, който 
би могъл да ограничи развитието на системата следвайки ги.

Излъчване  
на информация 
за учениците, 
учителите  
или родителите.

Интересни факти 
от различни области 
под рубриката 
„Знаете ли че“.

Важна информация 
свързана с дати, 
съобщения и други.

Промотиране  
на събития,  
каузи и подходящи  
продукти.

Забавление  
чрез свързване  
към частен канал 
на YouTUBE.

Какво ще е 
менюто днес?

Определяне целите 
на медията

Стратегията е нужна от самото начало

информацияобразование

важнореклама

забавление

меню
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Медиен канал за учителската стая

Медиен канал за родители

Медиен канал за ученици

Ключова част от проекта е съдържа-
нието, което пряко комуникира с посети-
телите. Независимо от особеностите  
на всяка институция, то трябва да е ак-
туално, привличащо внимание, поднесено по 
подходящ и ненатрапчив начин, на правилно-
то място, пред правилната аудитория. То  
е основата за успех, а същевременно мно-
го подценявано. Най-често за него или не 
се отделя достатъчно време или просто 
няма нужните знания и компетенции. 

В случай че инвеститорът няма нуж-
ният човешки ресурс за непрекъснато 
обновяване на медията чрез ново и разно-
образно съдържание, добра практика е да 
го възложи на интегратора . Световните 
тенденции показват, че най-успешният 
модел е създванаето на съдържанието  
да се осъществява от специални екипи  
на интегратора като клиентът има въз-
можност да попълва определени полета, 
които динамично се променят, но същевре-
менно не изискват задълбочени познания на 
системата. Последната дейност би могла 
да се възложи на студентски или училищни 
организации, които да отразяват събития 
под формата на новини като RSS код, ви-
део материал или статична информация.

Съдържание

 Попълването на информация би могло  
 да се възложи на студентски  
 или училищни организации, които  
 да отразяват събития под формата  
 на новини като RSS код, видео материал 
 или статична информация. 

Час и дата

Час и дата

Час и дата

Прогноза за времето

График за консултации 

с учители

Съобщения

Важни дати

Забавления

Постижения  

на ученици

Новини

Прогноза за времето

График дежурства

Съобщения

Топло кафе
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Хардуерът е важна част в това решение 
и има множество разновидности в зависи-
мост от конкретното предназначение и 
потребности. Дали ще са професионални 
дисплеи, киоски, видеостени или друг вид 
крайно устройство е въпрос на това, каква 
информация ще се визуализира и има ли  
нужда от интерактивност. Информацион-
ните табла най-често са поне 50" дисплеи, 
за да бъдат добре видими от разстояние, 
без допълнително излишно усилие. Такива  
се използват и за дигитални менюта  
в студентските и училищни помещения  
за хранене. В големи университетски ком-
плекси състоящи се от множество сгради 
намират широко приложение киоски  
за външна употреба. Този тип специализира-
ни устройтва са пригодени за работа при 
тежки климатични условия с интелигентно 
променяща се яркост в зависимост от 

Хардуер и софтуер

часта на деня (нощ, ден, вечер и т.н.). 
Често притиснати от бюджета някои 

училища взимат решение да закупят теле-
визори от ритейл веригите без да осъзна-
ват, че спестяването което правят днес 
ще им струва много по-скъпо в бъдеще. 
Професионалните дисплеи са предназначе-
ни за работа между 12 до 24 часа в деноно-
щието в сравнение с 3-4 часовото работно 
време на телевизорите. 

Софтуерът е друга основна компонента 
в решението, която трябва прецизно  
да бъде оценена от гледна точка на въз-
можности за развитие. Не е разумно да се 
заложи на софтуерна платформа, която  
не може да следва нарастващите нужди  
на медията. Те могат да бъдат ясно разпи-
сани още в самото начало и да служат  
за пътеводител при избора.

Картина/екран
• Размер:  

50-65 инча / 127-165 см

• Резолюция:  

1920×1080 px (Full HD)

• Яркост:  

350 cd/m2

• Контраст:  

3000:1

• Време за реакция:  

6.5 ms

• Пропорция:  

16:9

• Зрителен ъгъл (X / Y): 

178°×178°

• Цветове:  

16.7 Million

• Повърхност:  

Антирефлексно покритие

За институции приложението за известя-
ване на пожар или друго бедствие може  
да изиграе животоспасяваща роля за сто-
тици и дори хиляди хора. За повечето сис-
теми тази функционалност е допълнителен 
разход към цялата инвестиция, но би могла  
с лекота да го оправдае с приноса си.

Сигнализация при  
бедствия и аварии

Голям размер  
(50"-65“)

Енергоспестяваща 
технология

Между 12 и 24 часа 
време за работа

Голям зрителен  
ъгъл (178°)
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Образователните институции имат възможност да използват ме-
дията не само за информиране, но за възвръщане на направената 
инвестиция. Без значение дали са езикови центрове, университети 
или профилирани школи те биха могли да присъстват със съдържа-
ние в медията и да получават автоматично генерирана справка за 
това колко време е излъчвано и в кои часови зони. Тази функционал-
ност дава възможност за таргетиране на аудиторията в зависи-
мост от това в коя част на деня са излъчванията и отчитане на 
рекламното време за всеки рекламодател, което следва  
да бъде заплатено.

Възвръщане  
на инвестицията

Рекламни кампании

Решението може  

да включва система  

за следене на трафика.*

* Системата пази 

анонимността!
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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

Заедно можем да създадем 
една съвременна училищна медия.


