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OPERAČNÍ SYSTÉM EXPOZICE

JAK PROPOJIT JEDNOTLIVÉ PRVKY EXPOZICE? 



PROČ V-PASS?

UMOŽŇUJE POZNAT 

VAŠE NÁVŠTĚVNÍKY

Sledování statistiky a práce 

s ní v rámci expozice

ZDOKONALUJE VAŠI 

EXPOZICI

Snadné napojení na vstupenkový 

systém

Řízení obsahu expozice, vypráví 

návštěvníkům příběhy

ZVÝŠÍTE NÁVŠTĚVNOST 

VAŠEHO MUZEA

Atraktivita expozice

Propojení na sociální sítě



V-PASS

SERVISNÍ MODUL 

Eliminujete chyby expozice, 

zajišťujete její plynulý provoz 

SPRÁVA OBSAHU

Obsah exponátů můžete jednoduše 

spravovat sami a mít ho tak neustále 

pod kontrolou

ANALYTICKÝ MODUL

Poznáte svého návštěvníka a 

přizpůsobíte expozici jeho potřebám



SPRÁVA OBSAHU 
A ZAHRNUTÉ 
UŽIVATELSKÉ 

MODULY 



OBSAH POD KONTROLOU

SAMI SI EDITUJETE OBSAH JEDNOTLIVÝCH EXPONÁTŮ

➢ Intuitivní uživatelské prostředí (redakční systém) 
založený na šablonách

➢ Možnost měnit články, videa, obrázky u každého z 
exponátů zvlášť

➢ Možnost vytvářet vlastní články a následně je 
editovat

➢ Formátování článků a textů, vytváření odstavců, 
zvýrazňování textu, textové styly (příklad editace ve 
wordu)



ŠABLONY, KTERÉ MŮŽETE IHNED VYUŽÍT

➢ články a encyklopedie
➢ obrazové a video galerie
➢ kvízy, „spojovačky“
➢ základní puzzle
➢ pexeso
➢ „přiřazování“



PUZZLE
- Klasické puzzle kdy se vybírá náhodně obrázek 

z adresáře a měří se čas respektive počítá skóre
- Různé obtížnosti co do počtu kousků

ŠABLONY, KTERÉ MŮŽETE IHNED VYUŽÍT



KVÍZ
- Možnost standardní kvíz, kdy se na otázku 

odpovídá respektive vybírá z možností
- Měří se čas a tím počítá skóre
- Určení času na každou otázku
- Na závěr vyhodnocení s doporučením

ŠABLONY, KTERÉ MŮŽETE IHNED VYUŽÍT



KVÍZ – VÍCE HRÁČŮ NAJEDNOU
- Hráči mezi sebou soutěží, kdo rychleji odpoví 

získává body

ŠABLONY, KTERÉ MŮŽETE IHNED VYUŽÍT



PEXESO
- Klasické pexeso
- Možnost volby počtu políček
- Omezené časem
- Vypočítává se skóre
- Možnost i zvukového pexesa

ŠABLONY, KTERÉ MŮŽETE IHNED VYUŽÍT



PŘIŘAZOVAČKY
- Jedná se o hru, kde se přetahují 

obrázky na určité místo
- Ať se jedná přetažení na správnou odpovědˇ
- Nebo na správné místo
- Nebo určení časové posloupnosti

ŠABLONY, KTERÉ MŮŽETE IHNED VYUŽÍT



PŘÍBĚHOVÉ KVÍZY
- Je vyprávěn příběh v časové posloupnosti a uživatel 

na základě otázek a situací volí další pokračování 
příběhu

- Na konec je možné vyhodnocení na základě 
odpovědí, třeba zaměření uživatele

ŠABLONY, KTERÉ MŮŽETE IHNED VYUŽÍT



DATABÁZE SPOJENÁ S NÁSLEDNÝM KVÍZEM
- Kiosek má dvě části, výukovou a testovací

ŠABLONY, KTERÉ MŮŽETE IHNED VYUŽÍT



MOŽNOST INDIVIDUALIZACE
- Hry vytvořené na míru přesně podle zadání
- Například řízení povodní

ŠABLONY, KTERÉ MŮŽETE IHNED VYUŽÍT



SERVISNÍ MODUL 
KAŽDÉHO 

Z EXPONÁTŮ



PROVOZ POD KONTROLOU

➢ Operační systém umí řídit 
a spravovat moderní expozice

➢ Celá expozice je tak pod neustálou 
kontrolou, tím je zaručena funkčnost 
exponátů



PROVOZ POD KONTROLOU

➢ Operační systém centrálně monitoruje stav 
exponátů (jeho funkčnost, zatížení)

➢ V případě výpadku proudu operační systém 
zajišťuje bezproblémové opětovné spuštění 
celé expozice 

➢ Operační systém brání expozici před externími 
útoky (hacking) 

➢ Operační systém umožňuje vzdálenou 
reinstalaci exponátů

➢ Operační systém předchází problémům, 
reportuje a aktivně na bázi umělé inteligence 
přispívá k identifikaci a odstranění problému

➢ Operační systém kompletně loguje veškeré 
události a vstupy senzorů k dalšímu hodnocení



Ukázka vzdáleného monitoringu expozice



Ukázka vzdáleného monitoringu expozice



Ukázka vzdáleného monitoringu expozice



ANALYTICKÝ 
MODUL

POZNEJTE SVÉHO 
NÁVŠTĚVNÍKA



POZNEJ SVÉHO NÁVŠTĚVNÍKA

➢ Operační systém expozice umožňuje 
aktivně sbírat data a následně s nimi 
pracovat

➢ Vše na jednom místě v přehledném 
grafickém rozhraní - dashboard



ZÁKLADNÍ STATISTIKY NA EXPONÁTECH

FUNKČNOST EXPONÁTU

➢ Sleduje, zda byl exponát on-line
➢ Kolikrát za den byl restartován
➢ Jak často je updatován jeho obsah
➢ Aktivity – jejich zahájení, ukončení

JAK A KDO EXPONÁT VYUŽÍVÁ

➢ V-PASS umí sledovat aktivity návštěvníka 
v rámci expozice

➢ Můžete vyhodnocovat návštěvnost a 
údaje o návštěvníkovi, úspěšnost 
zastavení, aktivity nebo zaujetí expozicí



ZÁKLADNÍ STATISTIKY NA EXPONÁTECH - ukázka



ZÁKLADNÍ STATISTIKY NA EXPONÁTECH - ukázka



HEATMAPA (TEPLOTNÍ MAPA) POHYBU NÁVŠTĚVNÍKA

➢ grafické zobrazení interakce návštěvníků na exponátech

➢ nástroj, díky kterému zjistíte, jak vaši návštěvníci 

využívají jednotlivé exponáty

➢ úprava obsahů exponátů na základě zjištěných dat



JAK FUNGUJE 
OPERAČNÍ 

SYSTÉM V-PASS 
VE VZTAHU 

K 
NÁVŠTĚVNÍKŮM? 



MOTIVUJE NÁVŠTĚVNÍKA K AKTIVITÁM

➢ Propojením jednotlivých částí expozice 
motivujeme návštěvníky k aktivní účasti a 
aktivitám v prostoru expozice

➢ Gamifikace prostoru



UMOŽŇUJE SDÍLET ZÁŽITKY S OSTATNÍMI

➢ propojení na sociální sítě 
➢ umožňuje návštěvníkům sdílet fotky, 

videa, výsledky z her
➢ motivuje návštěvníky k opakované 

návštěvě



PŘIZPŮSOBUJE SE VAŠEMU NÁVŠTĚVNÍKOVI

➢ na základě dostupných statistik lze 
přizpůsobovat obsah na interaktivních 
exponátech potřebám návštěvníka

➢ můžete cílit obsah na různé věkové 
skupiny



PROPOJENÍ SE ŠKOLNÍ VÝUKOU

➢ systém umožňuje přistupovat k 
vybranému obsahu expozice i mimo ni

➢ spolupracujeme s lektory na digitálních 
učebních materiálech pro školy

➢ propojujeme školní výuku s návštěvou 
muzejní expozice



ZVÝŠENÍ NÁVŠTĚVNOSTI

Atraktivní expozice zajistí opakovanou 
návštěvnost



http://swtalent.sales.vpass.cloud/





