INTERAKTIVT GULV
Kan du få forbipasserende til at stoppe op?









Effektiv Stopeffekt
Interagerer med kunderne
43% flere hæfter sig ved reklamen
Tilpasses hurtigt forskellige målgrupper
Giver et sjovt og unikt miljø
Let at ændre reklamer og effekter
Loftsintegrering eller mobilt
Automatisk Tænd/Sluk

Et Interaktivt Gulv reagerer på en sjov og
spændende måde, når brugerne træder ind
på gulvet.
Forestil dig en kaffebar, hvor brugerne
skal vifte kaffebønner væk for at få øje
på ”Dagens Tilbud”
Brugeren og de forbipasserende interagerer
med reklamen og derfor bestilles der sikkert
”Dagens Tilbud” som de netop hæftede sig
ved på gulvet.

2 forskellige udgaver
Hos Prolux har vi udviklet 2 forskellige måde,
hvorpå systemet kan opsættes.



Loftssystem
Mobilsystem

Loftssystemet er kan udføres som en
integreret del af loftet. Derudover kan
loftssystemet også opsættes som en
diskret alukasse, som gør det flytbart.
Vores nyudviklede mobilsystem kan
opsættes direkte på gulvet, lige der
hvor det Interaktive Gulv ønskes.

INTERAKTIVT GULV
Et loftsmonteret Interaktivt Gulv system kan
både være flytbart, men også være en
integreret del af loftet.
Prolux Interaktivt Gulv består primært af
medieafspiller, projektor, software,
kameraer og infrarød lys.
Vores Interaktive Gulv monteret i loftet
kræver en loftshøjde på minimum 3,2 meter.

Gulvstørrelse
Tabel er taget med udgangspunkt i en
NEC PA722 projektor.
Højde

Længde

Bredde

3,20 m

2,13 m

1,60 m

3,60 m

2,40 m

1,80 m

4,00 m

2,66 m

2,00 m

4,40 m

2,93 m

2,20 m

4,80 m

3,20 m

2,40 m

5,20 m

3,46 m

2,60 m

Multi-projektion
Med indbygget edgeblending i vores
software er det muligt at koble op
til 4 projektorer sammen.
Således kan et system skabe et Interaktivt Gulv
på hele 17,3m2 med en loftshøjde på 3,6 m.

INTERAKTIVT GULV
Vores mobile Interaktive Gulv er stadig under
udvikling og forventes i handel sidst i 2016.
Denne form for opsætning er attraktiv og
nem at opsætte. Opsætningen kræver ingen
loftmontering.
Mobilt Interaktivt Gulv kommer med de samme
funktioner som loftsmonterede systemer.

Unikt software
Vores veludviklede software som driver
grafikken på det Interaktive Gulv er yderst
brugervenligt og kommer med over 120
standard effekter.










SDK
SDK er et tilkøb til den kreative bruger.
Med Prolux SDK kan der produceres egne
personlige effekter.
SDK er kompatibel med de mest almindelige
programmeringssprog - C+, Flash, C#, m.m.
SDK er et must, hvis der skal produceres
noget der virkelig bliver til ”One Of a Kind”

Indsæt dine egne reklamer
Testfunktion
Kalenderfunktion
Full HD kompatibel
Multi-Projektioner
Edge-blending indbygget
SDK
Netværkskompatibel
Over 120 standard effekter

INTERAKTIVT GULV
DRIFT+
Drift+ er en ekstra service til vores kunder
med Interaktivt Gulv. Kunder som vælger at
overlader driften m.m. til vores specialister.
Mange af vores kunder vælger at tegne en
Drift+ aftale. Denne aftale sikrer 100%
effektivitet af det Interaktive gulv, idet vi
overvåger systemet 24/7.
Tilmed administrerer Prolux gulvets
grafik ud fra kundens ønsker.
Udover alle fordelene ved Drift+ ydes der
også rabat på servicebesøg og andre
produkter fra Prolux.

Er du interesseret i vores Interaktive Gulve
er du naturligvis velkommen til at kontakte
Prolux - gerne på mail.

DK9830 Tårs - info@prolux.dk - www.prolux.dk

