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Professional TVs

24”–75”

Stejně jako vám záleží na vašich hostech v každém 
detailu, záleží nám na vašich televizorech Philips.

Za posledních 40 let jsme se stali špičkou v oboru Hospitality TV. Naše inovativní řešení 
najdete v mnoha globálních hotelových řetězcích, sportovních stadionech, výletních lodích 
a zdravotnických zařízení.

Hospitality Solutions
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Easy Suite
UŽIVATELSKÉ FUNKCE

• provoz 18/7
• limitace hlasitosti
• přizpůsobení televize
 zákazníkovi

FUNKCE

• tuner DVB C/T/T2 HEVC
• CMND & Control  přes RF (coax)
• HDMI, RF, USB
• klonování TV
• Menu lock
• 24“, 32“, 43“

Prime Suite
UŽIVATELSKÉ FUNKCE

• provoz 18/7
• síťové připojení - LAN
• IPTV
• Youtube
• uživatelský dashboard
• plánování obsahu

FUNKCE

• tuner DVB C/T/T2 HEVC
• CMND & Control  přes RF / LAN
• CMND & Create
• HDMI, RF, USB
• Welcome logo / menu
• klonování TV — USB
• Menu lock
• 32“, 43“

Media Suite
UŽIVATELSKÉ FUNKCE

• provoz 18/7
• síťové připojení LAN / WiFi
• IPTV, streaming
• Chromecast
• Google Play store
• Android aplikace
• Netflix, Youtube...
• Google asistent
• Analystics
• PMS
• uživatelské menu
• plánování obsahu

FUNKCE

• tuner DVB C/T/T2 HEVC
• CMND & Control přes RF / LAN
• CMND & Create
• HDMI, RF, USB
• Welcome logo / menu
• klonování TV — USB, LAN
• Menu lock
• User dashboard
• výstrahy (např. evakuace)
• WiFi hotspot
• 32“, 43“, 50“, 55“, 65“, 75“

Hospitality Solutions

Leverage your business
with our game changing 
innovations
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Nejnovější sada řešení pro veřejné prezentace
ze sortimentu profesionálních displejů Philips.

Maximální efektivita, mimořádně vysoký jas a rozlišení, lepší výsledky,
dokonalá instalace na míru 

10”–98”

Powered by
AndroidTM

• Používejte vlastní aplikaci* pro přehrávání

 obsahu přímo z displeje

• Automatické snímky obrazovky

• 4G LTE, extra připojení WiFi a Bluetooth

• Nižší náklady na instalaci, nepotřebujete

 externí přehrávač

* Separate APK Installation, Google Play store unavailable

Vytvořeno pro maximální
zásah a supervysoký jas

Signage Solutions
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H-Line
TYP

Hi Brightness displej

VYUŽITÍ

• venkovní kiosky
• výlohy s přímým
 slunečním svitem

UŽIVATELSKÉ FUNKCE

• provoz 24/7
• FailOver
• D-Image
• OPS
• Smart Insert

 

FUNKCE

• rozlišení
 FullHD / UHD
• 2500—3000 cd/m2

• SVA / IPS display
• 8 / 10 bit panel color
• 55“—75“

B-Line
TYP

Business TV

VYUŽITÍ

• displej
 do zasedacích
 místností

UŽIVATELSKÉ FUNKCE

• provoz 16/7
• tuner DVB C/T/T2
• integrovaný 

Chromecast pro sdíl-
ení obsahu

• Google Play
• LAN / WiFi
 

FUNKCE

• rozlišení UHD
• 350—380 cd/m2

• VA / IPS panel
• 8 bit panel color
• 43“—75“

Q-Line
TYP

Basic Smart signage

VYUŽITÍ

• kanceláře
• recepce
• chodby

UŽIVATELSKÉ FUNKCE

• provoz 18/7
• USB playback
• Media player

dle modelu:
• Android
• LAN / WiFi
• FailOver

FUNKCE

• rozlišení
 FullHD / UHD
• 350—400 cd/m2

• VA / IPS panel
• 8 / 10 bit panel color
• 32“—86“

D-Line
TYP

Smart signage

VYUŽITÍ

• obchody
• restaurace
• nákupní centra
• informační kiosky

UŽIVATELSKÉ FUNKCE

• provoz 24/7
• FailOver
• D-Image

dle modelu:
• Android
• LAN / WiFi
• kalibrace barev

FUNKCE

• rozlišení
 FullHD / UHD
• 500 cd/m2

• VA / IPS display
• 8 / 10 bit panel color
• 32“—98“

P-Line
TYP

Hi Line Smart
signage

VYUŽITÍ

vyníkající obraz
• výlohy
• prašné prostředí
• výrobní prostory

UŽIVATELSKÉ FUNKCE

• provoz 24/7
• Android player
• D-Image
• Android
• LAN / WiFi (volitelně)
• 4G (volitelně)
• kalibrace barev
• OPS, SDM-L

FUNKCE

• rozlišení FullHD
• 500—700 cd/m2

• IPS display
• 10 bit panel color
• 43“—65“

Signage Solutions

Maximize the impact
of your message
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Signage Solutions

X-Line
TYP

Videowall displej

VYUŽITÍ

• videostěny
 do kanceláří
 nebo retailů

UŽIVATELSKÉ FUNKCE

• provoz 24/7
• FailOver
• D-Image
• OPS
• Smart Insert

FUNKCE

• rozlišení
 FullHD / UHD
• 450—700 cd/m2

• IPS display
• 10 bit panel color
• 49“—55“

T-Line
TYP

dotykový displej

VYUŽITÍ

• dotykové totemy
• kiosky
• školy

UŽIVATELSKÉ FUNKCE

• provoz 18/7, 24/7
• kapacitní / IR touch
• antireflexní sklo
• LAN / WiFi
dle modelu:
• Android
• Interactive White board
• FailOver
• D-Image
• OPS

FUNKCE

• rozlišení
 FullHD / UHD
• 300—490 cd/m2

• VA / IPS display
• 8 / 10 bit panel color
• 10“—86“

C-Line
TYP

Corporate touch

VYUŽITÍ

• jednací místnosti
• korpotární 

společnosti

UŽIVATELSKÉ FUNKCE

• provoz 18/7
• PCAP / InCell touch
• antireflexní sklo
• Android / Windows 10
• LAN / WiFi
• OPS

FUNKCE

• rozlišení UHD
• 350 cd/m2

• IPS display
• 10 bit panel color
• 55“—86“

E-Line
TYP

Interactive education 
display

VYUŽITÍ

tvrzené reflexní sklo
• interaktivní, vícedo-

tyková technologie
• školy

UŽIVATELSKÉ FUNKCE

• provoz 18/7
• vicedotyková
 technologie
 (20 dotyk. bodů)
• pokročilý IR dotyk
• OPS slot
• Whiteboard
• Android
• Wi-fi

FUNKCE

• rozlišení UHD
• 350 cd/m2

• DVI-D, HDMI 2.0, 
VGA, USB

• Touch Pen
• Display colors: 1.07 B
• 65“, 75“, 86“

S-Line
TYP

Streched digital
signage display

VYUŽITÍ

• obchody
• nákupní centra

UŽIVATELSKÉ FUNKCE

• provoz 24/7
• integrovaný media 

player
• design 32:9
• rámečky
 (T/B, 12,4, L,R) 10,5
• LAN

FUNKCE

• rozlišení 1920×540
• 700 cd/m2

• HDMI, USB 2.0
• certifikace Crestron 

APK
• 37“
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Zažijte úplnou tvůrčí svobodu s neomezeným LED displejem, 
který vám umožní kombinovat tolik displejů, kolik chcete.
A vytvořit tak vlastní tvar jakékoli velikosti.

• Optimální kvalita obrazu
• Konfigurace zobrazení
• Výrobky Philips LED mají certifikaci EMC třídy B, 
 CE-UL a evropské schválení z institutu TÜV
• Ovladače displejů LED
• Škálování
• Několik video vstupů
• FHD a UHD
• Rozsah kanálů 6—16 s vynikající kvalitou
• Flexibilní upevnění
• Kvalitní servis

Professional
Displays for you

LED Solutions

LED Solutions
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L-Line 7000
FUNKCE

• Size 22”, 31”, 41”
• Brightness:
 800 / 1200 / 3500 cd/m2

• Pixel Pitch:
 3.9, 3.1, 2.4, 1.9 mm
 
• Contrast 3000:1
• LED Cooper wire
• EMC Class A

L-Line 6000
FUNKCE

• Size 27.5”
• Brightness:
 650 / 750 cd/m2

• Pixel Pitch:
 1.266, 1.583, 1.9 mm
 
• Contrast 4200:1
• LED Cooper wire
• EMC Class A

L-Line 8000
FUNKCE

• Size 44”
• Brightness:
 800 / 1200 cd/m2

• Pixel Pitch:
 4.8, 3.9, 2.8 mm

• Contrast 3000:1
• LED Gold wire
• EMC Class A

L-Line 9000
FUNKCE

• Size 27.5”
• Brightness:
 800 / 1200 cd/m2

• Pixel Pitch:
 1.9, 1.5, 1.2 mm

• Contrast 3000:1
• LED Gold wire
• EMC Class B

LED Solutions

Popusťte uzdu své fantazii. 
Řešení Philips LED
o úroveň výš v oblasti
digitálních prezentací
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Monitors

Monitor Solution

Monitory
pro kancelář

Monitory Philips nabízejí rozmanité a vysoce kvalitní
panely spolu s výkonnými funkcemi budoucnosti.
Umožní vám vytěžit maximum z každého pracovního dne
bez ohledu na velikost firmy nebo oblast podnikání.

Monitory Philips přinášejí řešení,
která vylepší vaše pracoviště

• Úhlopříčky 17”—55”
• Ergonomické funce pro komfortní práci
• Úžasný výkon 
• Vysoké rozlišení
• Velká obrazovka
• Bezrámečkové provedení 
• Podpora produktivity 
• Dokování přes rozhraní USB, webkamera, 
 otykový panel, ochrana soukromí 
• Udržitelnost 
• Nízká spotřeba energie, recyklovatelné
 materiály, bez obsahu škodlivých látek
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Dotykové monitory Philips kombinují
sílu dotykové projekce, zabezpečení ochrany IP65,
konektivitu VGA, DVI, HDMI a DP
a flexibilitu ergonomického stojanu.

S dotykovými monitory Philips
máte neomezenou produktivitu
opravdu na dosah ruky.

Dotykové monitory

Touch Solutions

Touch Solutions
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Touch Solutions

User-friendly
solutions

Glass Touch 
FUNKCE

• 15,6”, 21,5”, 17”, 23,8”
• Provoz 24/7
• Kapacitní technologie 
• Masivní konstrukce
• Krytí IP65 
• 7H ochranná skleněná vrstva
• Široká kompatibilita s Windows, 

Android a Linux
• Flexibilní stojan, který se 

přizpůsobí vašim potřebám
• Kompletní sada konektorů, USB 

hub a vestavěné reproduktory
• Součástí je pasivní stylus
• Možnost připevnění mini PC
 ke stojanu

In Cell Touch
FUNKCE

• 21,5”, 23,8”
• Antireflexní panel
• 3stranný bezrámový a tenký 

design
• Flexibilní stojan
• Kompletní sada certifikací jako 

EnergyStar, TCO, EPEAT a TUV
• Kompletní sada konektorů, 

USB hub a vestavěné
 reproduktory
• Možnost připevnění mini PC 

ke stojanu

Open Frames
FUNKCE

• 15”, 17”, 21,5”, 23,8”
• Provoz 24/7
• Jas 350–450 nitů
• Antireflexní panel
• Kapacitní technologie 
• Krytí IP65 
• Kompletní sada konektorů
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Create Control

Ovládání
obsahu

Display
Management

Aktualizace
nastavení
na dálku

Režim
na výšku

i šířku

Drag
and Drop
Interface

CMND
TAKE CONTROL

Upgrade
Fimware
Remotely

Převezměte kontrolu nad svými řešeními
pro digitální prezentace  a profesionálními televizory 
 
Optimalizujte si obsah na obrazovce pomocí exkluzivní platformy CMND Philips. 

Profesionální displeje Philips, které jsou vybaveny platformou CMND vám přinášejí 
naprostou kontrolu s výkonným nástrojem na tvorbu obsahu, pokročilou systémovou 
konektivitou a nasazení na profesionální úrovni díky snadno použitelnému rozhraní.
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Co je to ArtemisOne

➤	 Usnadní komunikaci se zákazníky
  nebo zaměstnanci prostřednictvím
  Digital Signage technologie

➤	 Centrální správa obrazovek
  a vašeho digitálního obsahu

➤	 Software určen pro displeje Philips,
  ale lze ho využít i pro jiné výrobce displejů
  nebo Android přehrávačů

➤	 Jednoduchý a uživatelsky přátelský systém,
  který dodáváme buď samostatně
  nebo jako komplexní řešení na klíč

Nástroj budoucnosti
Software pro vzdálenou správu digitálního obsahu

S čím Vám ArtemisOne pomůže?

NAHRÁT A PŘEHRÁT DIGITÁLNÍ OBSAH

➤	Široká podpora mediálních souborů
➤	ArtemisOne přehraje Váš digitální obsah 
 do zvolených displejů v čase a místě,
 které si určíte

ArtemisOne ŠETŘÍ ČAS I PENÍZE

➤	Díky snadné vzdálené správě a řízení displejů můžete
 okamžitě reagovat na případné podněty nebo problémy,
 vypnout přehrávání, nastavit vypnutí obrazovky, restartovat ji
 a šetřit tak za výjezdy technika

SAMOSTATNÉ FUNGOVÁNÍ BEZ PC

➤	Displeje Philips obsahují integrovaný profesionální
 přehrávač se systémem Android nebo Windows
 a nepotřebují externí počítač nebo přehrávač

CENTRÁLNÍ SPRÁVA DIGITÁLNÍHO OBSAHU

➤	Můžete centrálně řídit neomezený počet míst a zařízení

VYHODNOCENÍ REKLAMY

➤	ArtemisOne obsahuje analytické a reportovací 
 nástroje pro snadnou přípravu podkladů
 k fakturaci za zobrazenou reklamu

PLÁNOVÁNÍ

➤	ArtemisOne spustí digitální obsah v reálném čase,
 nebo si jeho spuštění můžete naplánovat
➤	Máte okamžitý přehled o tom,
 které obrazovky jsou v provozu

CLICK & PUBLISH
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Základní funkce ArtemisOne

www.artemisone.eu

➤	 Ovládání ve webovém prohlížeči

➤	 Podpora více jazyků

➤	 Podpora formátu Power Point a PDF

➤	 Šablony

➤	 Multi TAG support

➤	 Kalendář kampaní

➤	 Plánování — denní / týdenní kalendář

➤	 Podpora formátu XML

➤	 Jednoduchý přehled

➤	 Podpora streamování obsahu

Přehled funkcí

Extra funkce ArtemisOne

CLOUDOVÝ / LOKÁLNÍ SERVER

➤	Umožnujeme instalace na servery zákazníků

VOLBA POČTU OPAKOVÁNÍ

➤	Libovolný počet opakování obsahu

SKLADOVÁ EVIDENCE

➤	Možnost zobrazení aktuálního stavu skladu
 na displejích, využití v rámci skladových prostor

SPLIT SCREEN

➤	Rozdělení obrazovky

ZMĚNA OBSAHU NA ZÁKLADĚ
IMPULSU SNÍMAČE

➤	Obsah na displejich se mění v závislosti na impulsu
 snímače, který reaguje na vnější podněty

ODLOŽENÝ DOWNLOAD

➤	Odklad stahování obsahu do zařízení

INTERAKTIVNÍ OVLÁDÁNÍ PLAYLISTŮ

➤	Funkce touch při ovládání vašich obrazovek

REPORT POČTU OPAKOVÁNÍ

➤	ArtemisOne vám poskytne detailní report
 přehrávaného obsahu na vašich zařízeních



Změna obsahu na displeji
na základě impulzu snímače

Ke zjištění spokojenosti
Vašich zákazníků 

Široké portfolio senzorů

senzor pohybu ➤

senzor dotyku ➤

ArtemisOne Pro
Senzor

ArtemisOne Pro
Feedback
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Contact 
 
Jana Robešová | CE B2B Sales Manager | Philips Display Solutions
Mobile: +420 734 201 144 | E-mail: jana.robesova@tpv-tech.com

Leoš Lemberk | CE Sales Manager | Philips Display Solutions
Mobile: +420 735 751 106 | E-mail: leos.lemberk@tpv-tech.com

Milan Krejzlík | CEE Sales Manager | Philips Display Solutions
Mobile: +420 608 709 068 | E-mail: milan.krejzlik@tpv-tech.com

MMD-Monitors & Displays CEE
Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, Czech Republic

MMD Monitors & Displays Nederland BV
Prins Bernhardplein 200 / 6th floor - 1097 JB Amsterdam - The Netherlands

www.philips.com
www.partnersupport.eu



„Fruitisimo RE-FRESH“
Philips Professional Display Solutions Vám šetří peníze a pomáhá prodávat produkty 
a značky

Fruitisimo je barový řetězec působící v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. Zákazník si může vybrat ze široké škály zdravých a chutných 
vitamínových koktejlů, ručně vyráběných zmrzlin, skvělé kávy a koláčů.

Ve své dlouhodobé strategii spokojenosti zákazníků se společnost Fruitisimo rozhodla pro změnu designu obchodů po celé Evropě.
Krok za krokem mění staré systémy nabídek a prezentace za digitální značení od společnosti Philips Professional Display.

Proč displeje Philips?

Hlavním úkolem nového digitálního systému je, aby byl schopen okamžitě propagovat vybrané produkty v celém řetězci a ještě více zpřístupnit 
nabídky zákazníkům.

Dalším důležitým požadavkem byla centrální správa — uživatelsky jednoduchá, ale robustní, aby poskytla IT manažerům všechna potřebná data. 
A v neposlední řadě zde hrála role výběru z portfolia velikostí displejů (22“—55“).

Společnost Fruitisimo zvolila značku Philips díky velikosti portfolia, softwaru pro centrální správu (ArtemisOne) a nejlepšímu poměru ceny k výkonu.

Philips signage re-fresh

Cílem je vybavit všechny obchody Fruitisimo po celé Evropě novým řešením digitálního značení. Počet instalovaných displejů je asi 450 ks. Všechny 
nainstalované panely různých velikostí jsou centrálně spravovány prostřednictvím softwaru ArtemisOne.

Díky ArtemisOne zvládne administrátor snadno technickou část — nastavení hardwaru (jas, kontrast, barvy, hlasitost…). Má možnost flexibilně 
měnit obsah propagovaných produktů a nastavit si plán pro skupinu displejů nebo pro každý displej samostatně.

ArtemisOne umožňuje snadno a rychle spravovat síť z jedné centrální konzoly se všemi dostupnými daty, a to několika kliky.

Jedinečnou vlastností systému je, že obsahuje obrázky míst, kde jsou panely instalovány. Správce tedy přesně ví, který displej kontroluje a jaký 
je v něm nahrán obsah. Díky uživatelsky přívětivému a přehlednému designu aplikace vidí, který panel funguje správně (zelený indikátor), 
nebo kde jsou problémy (červený indikátor). Nastavení skupin displejů zvládne administrátor jednoduše prostřednictvím konfiguračních balíčků.

Signage SolutionsCASE STUDY

17



„V nemocnici jako v hotelu“
Moderní technologie Philips zvyšují komfort klientů Nemocnice Jihlava

Nemocnice Jihlava používala v nemocničních pokojích televizory, které si půjčovala v rámci oddělení. Televizory byly převáženy na pojízdném 
stolku, případně si pacient přinesl příjímač vlastní (výjimkou byly jen nadstandardní pokoje, ve kterých byly televizory součástí vybavení). Toto 
řešení bylo značně nekomfortní a uživatelsky nepraktické, proto se vedení Nemocnice Jihlava rozhodlo pro modernizaci systému.

Požadavky Nemocnice Jihlava musely splňovat určité parametry. Systém měl být moderní, klienty snadno ovladatelný a uživatelsky komfortní. 
Současně musel umožnit centrální řízení a správu digitálního obsahu celé sítě. Důraz byl také kladen na dlouhodobou funkčnost a musel být 
připraven přizpůsobit se novým technologiím. Předpokládaná doba používání televizoru je 8 až 10 let s možností aktualizace softwaru.

Vedení nemocnice se rozhodlo modernizovat systém v rámci rekonstrukce interního pavilonu a požadavkům nejvíce vyhovovalo řešení, které nabídla 
společnost Philips. A to jak poměrem ceny k výkonu a rozsahem služeb, tak kvalitní technickou podporou a servisem.

Pokoje s moderními televizory Philips

Všechny pokoje pro pacienty byly vybaveny moderními televizory Philips řady Media Suite s operačním systémem Android s nástavbou pro hotely 
a nemocnice.

Celý systém vychází z mnohaletých zkušeností značky Philips s hotelovými informačními systémy. Nový systém centrální správy displejů umožňuje 
komplexní správu obsahu a stavu zařízení včetně propojení se systémy nemocnicí či hotelů.

Digitální obsah (reklamní sdělení a jiné informace) mohou být zobrazovány jako vlastní samostatné programy. Ty se chovají stejně jako běžné 
televizní kanály a uživatelé si je volí prostřednictvím dálkového ovladače. Všechny televizory jsou schopny přijímat signál DVB-T/T2 a další. 
Navíc, každý televizor Philips může současně sloužit jako přístupový bod (hot spot) do nemocniční sítě, což přináší další úspory, protože nemocnice 
nemusí nakupovat další síťová zařízení, aby umožnila klientům přístup k internetu. 

„Díky spolupráci s Philips Professional Display Solutions má naše nemocnice moderní informační systém pro naše klienty a návštěvníky. 
Jsme rádi, že jim můžeme i tímto způsobem zpříjemnit pobyt v našem zařízení. Velkou výhodou tohoto systému je jeho jednoduchá centrální 
správa a řízení obsahu v celé síti. Navíc je celý systém efektivní a cenově dostupný“, řekl Mgr. David Zažímal, náměstek pro informatiku 
a kybernetickou bezpečnost v Nemocnici Jihlava.

Profesionální zobrazovače na nemocničních chodbách

Značka Philips Professional Display Solutions ale nevybavila novými zařízeními jen nemocniční pokoje. Další fází, která právě probíhá, je instalace 
Philips Digital Signage panelů do chodeb a čekáren nemocnice. Tyto panely, podobně jako televizory Philips na pokojích, jsou propojeny a řízeny 
centrálně.
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„Vůně digitální éry“
FAnn parfumerie a profesionální řešení displeje Philips

FAnn parfumerie je nejstarší řetězec obchodů s kosmetickými výrobky v Česku. Společnost byla založena v roce 1991 a dnes může splňovat 
požadavky více než 500 000 zákazníků ročně. A to díky své kreativě a vůli posouvat se kupředu a budovat si silnou pozici na trhu v rámci konkurence. 
Jedním z posledních kroků tohoto vývoje je digitalizace.

Na základě své nové strategie a s ohledem na spokojenost zákazníků se společnost Fann rozhodla modernizovat své obchody a zvýšit vizibilitu 
a propagaci svých produktů.

Ideální volbou je digitální řešení od společnosti Philips Professional Display Solutions

Prvním úkolem nového digitálního systému by schopnost okamžitě a flexibilně propagovat vybrané produkty v celém řetězci a zpřístupňovat 
aktuální informace svým zákazníkům. 

Dalším důležitým požadavkem byla centrální správa, snadno použitelná, ale robustní, aby poskytla správcům všechna potřebná data. V neposlední 
řadě zde hrálo významnou roli široké portfolio displejů (22“—55“).

Díky širokému portfoliu digitálních panelů od společnosti Philips a softwaru pro centrální správu digitálního obsahu (ArtemisOne), se FAnn parfumerie 
rozhodla modernizovat své obchody ve spolupráci se značkou Philips.

FAnn parfumerie navíc ocenila bezkonkurenční poměr ceny k výkonu.

Philips signage re-fresh

Cílem je vybavit všechny prodejny FAnn parfumerie v České republice novým digitálním řešením společnosti Philips. Celkový počet instalovaných 
displejů bude přibližně 300 ks. Již bylo nainstalováno více než 30 panelů různých velikostí, které jsou centrálně spravovány prostřednictvím 
softwaru ArtemisOne.

Díky ArtemisOne zvládne administrátor snadno technickou část — nastavení hardwaru (jas, kontrast, barvy, hlasitost…). Má možnost flexibilně 
měnit obsah propagovaných produktů a nastavit si plán pro skupinu displejů nebo pro každý displej samostatně.

ArtemisOne umožňuje snadno a rychle spravovat síť z jedné centrální konzoly se všemi dostupnými daty, a to několika kliky.
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Maranko design a Philips
professional Display Solutions
vytváří obchody 21. století
Maranko design je český lídr v plánovaní, výrobě a realizaci maloobchodních prodejen 
se zaměřením na prodejny s potravinami. 

Při plánování nabízí MARANKO design služby od nápadu a projektové dokumentace až po finální podobu prodejny vč. veškerého nábytku a technologií. 
MARANKO využívá ve svých projektech nejnovější technologie vč. IT vybavení.

Základní parametry IT systémů nových obchodů jsou snadná a intuitivní obsluha, dlouhodobá životnost a minimální údržba. To platí i pro zobrazovací 
panely, které MARANKO instaluje v obchodech.

V minulosti Maranko používalo systémy jiných dodavatelů, ale po negativních zkušenostech s jinými značkami, zejména kvůli složitosti jejich řešení, 
rozhodla se společnost pro Philips Professional Display Solutions.

Philips disponuje širokým portfoliem panelů a také jedinečném softwaru pro centrální řízení a správu a obsahu ArtemisOne. Jedná se o dokonalé 
a intuitivní řešení. Jeho základní funkce přehrávání obsahu, plánování a centrální správa digitálního obsahu jsou uživatelsky komfortní 
a pochopitelné i pro laiky. Díky ArtemisOne zvládne administrátor technickou část — nastavení hardwaru (jas, kontrast, hlasitost). Má možnost 
téměř okamžitě změnit obsah na základě propagovaných produktů nebo nastavit plán pro celou síť displejů i jednotlivé displeje. ArtemisOne 
umožňuje snadno spravovat síť z jedné centrální konzoly se všemi dostupnými daty, a to několika kliknutími.

Díky uživatelsky přívětivému designu, software vidí, který panel funguje správně (zelený indikátor), nebo kde se vyskytly problémy (červený indikátor). 
Nastavení skupin displejů zvládne administrátor jednoduše prostřednictvím konfiguračních balíčků.
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