VÍTE, JAK MOTIVOVAT NÁVŠTĚVNÍKY K OPAKOVANÉ NÁVŠTĚVĚ?
POTŘEBUJETE SPRAVOVAT OBSAH EXPONÁTŮ NA JEDNOM MÍSTĚ?
CHCETE, ABY BYL NÁVŠTĚVNÍK ZÁROVEŇ PROPAGÁTOREM VAŠÍ EXPOZICE?

Máme pro Vás řešení
Systematický přístup k návštěvníkům
Návštěvnický systém V-PASS je komplexní platforma, která zajišťuje systematický přístup k Vašim návštěvníkům. Variabilita systému umožňuje
navrhnout řešení pro školy, rodiny i jednotlivce
tak, aby splňovala rozdílné potřeby návštěvníků.
Systém je modulární a řeší mimo jiné následující
úkoly: identiﬁkaci návštěvníků, jejich motivaci
k aktivní činnosti v rámci expozice, uchování
znalostí, práci s uloženými informacemi, další
vzdělávání a nabádá je k opakované návštěvě.
Navíc umožňuje plné využití mobilních zařízení
a tabletů v expozici.

návštěvnický systém V-PASS

VÝHODY PRO NÁVŠTĚVNÍKY
• Návštěvník je vtažen do expozice a motivován
k aktivní účasti
• Vytvoření vlastního proﬁlu na extranetu
• Sdílení zážitků, emocí, obrázků, videí, výsledků
na sociálních sítích
• Soutěže mezi jednotlivými návštěvníky nebo
skupinami
• Motivace k aktivnímu zapojení v rámci expozice
• Práce s uloženými informacemi, další vzdělávání
• Orientace v expozici

VÝHODY PRO PROVOZOVATELE
• Nástroj pro využití potenciálu návštěvníků

Systematický přístup k expozici

• Systematická správa obsahu exponátů
• Identiﬁkace návštěvníka, vytvoření jeho proﬁlu

Návštěvnický systém V-PASS sdružuje jednotlivé
moduly pod jedno rozhraní. Systém zahrnuje
nástroje pro správu obsahu, které umožňují
provozovateli měnit obsah exponátů snadno
a rychle bez nutnosti IT znalostí. Součástí systému je servisní modul s neustálým sledováním
stavu exponátů, včetně řešení provozních problémů, jako je vzdálená správa, restart a archivace.
Díky statistickému modulu je možné průběžně
vyhodnocovat aktivity návštěvníků v rámci expozice. Získaná data lze použít například pro reporty, statistiky, grafy a jiné.

• Personiﬁkovaný obsah
• Motivace návštěvníků k opakované návštěvě
• Budování komunity
• Plně editovatelné prostředí
• Využití šablon interaktivního obsahu
• Zvýšení atraktivity exponátů
• Provázání se vstupenkovým systémem a navigací
návštěvníků
• Zpětná vazba
• Možnost propojení více pracovišť a objektů

Návštěvnický systém

V-PASS PLATFORMA PRO SYSTEMATICKÝ PŘÍSTUP K NÁVŠTĚVNÍKŮM A EXPOZICÍM

IGP
JÁDRO SYSTÉMU
(V-PASS Core)

V-PASS CMS
- Správa obsahu směrem k návštěvníkovi
v uživatelsky přívětivém prostředí
- Uživatelské vzory (Templates) - připravené
vzory pro galerie, obrázky, videa, články,
kvízy

KLIENTSKÝ TERMINÁL (V-PASS Clients)
Řeší vstupy a výstupy pro klienty

Uložený obsah
expozice

KNIHOVNA INTERAKTIVNÍCH
EXPONÁTŮ

Server
Cloud
Social Wall

Modulární systém: moduly jsou sdruženy pod jedním rozhraním

Kvíz modul

Modul návštěvník

Modul sociální média

Modul mobility

- návštěvník
je vtahován do hry
prostřednictvím
kvízových otázek

- interakce návštěvníka s expozicí

- sdílení zážitků,
emocí, obrázků,
videí a výsledků
přes sociální sítě

- návštěvník může
plně využívat aplikaci
na svém mobilním
zařízení

- návštěvník je propagátorem expozice

- pomocí aplikace AR
má návštěvník
možnost interakce
s daným prostorem

- návštěvník je
motivován k opakované návštěvě, aby
zvýšil své skóre

- sběr osobních dat
- možnost personiﬁkace obsahu
- analýza činností
návštěvníka

V-PASS Service
Řeší stav
a správu
exponátů

Timeline (časová osa), přiřazovačka, puzzle,…

Modul individuální
webové stránky
- vytvoření vlastní
webové stránky
- návštěvník může se
svými daty pracovat
z domova

V-PASS Driver
Řeší napojení
exponátů na
externí zařízení

Extranet
Personalizovaná
stránka
návštěvníka

PRAHA
Pražská 63
102 00 Praha 10
tel.: 261 260 218
praha@avmedia.cz

BRNO
Bohuňova 10
625 00 Brno
tel.: 547 357 080
brno@avmedia.cz

OSTRAVA
Na Burni 1497/39
710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
tel.: 596 624 505
ostrava@avmedia.cz

Orientační
systém
expozice

Statistický modul

Modul TOP Skóre

Modul skupina

Modul komentáře

- analýza
a vizualizace dat

- návštěvník má
možnost zapojit se
do různých soutěží

- vytváří skupiny
návštěvníků, kteří
mezi sebou soutěží

- soutěže jsou
vyhodnocovány

- uplatňuje se především pro školní
skupiny

- návštěvník má
možnost přidávat
komentáře k jednotlivým exponátům

- předdeﬁnované
exporty v různých
formátech
- poznání návštěvníka

- zvyšuje se atraktivita
exponátů

- návštěvník je
vyzýván k akci

www.avmedia.cz/kultura

TOUCHSCREEN

PARDUBICE
17. listopadu 237
530 02 Pardubice
tel.: 466 510 825
pardubice@avmedia.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Žižkova 1
370 01 České Budějovice
tel.: 387 747 339
budejovice@avmedia.cz

PLZEŇ
Klicperova 9
301 00 Plzeň
tel.: 378 774 330
plzen@avmedia.cz

- získávání zpětné
vazby

