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Obsahuje Moduly:

Jednoduchý a prehľadný Rezervačný systém s možnosťou  nákupu vstupeniek 
online (aj hromadné aj pre jednotlivcov) pomocou online platobnej brány s 
prehľadnou administraciou (generovanie faktúr)
Eshop na suveníry s jednoduchou a prehľadnou administráciou , pridávanie 
vlastných produktov a kategórii, online platobná brána. 
 
Databáza exponátov s návodmi (podpora obrázkov, videí, textov, zvukových 
nahrávok) cez cloudové úložište,
podpora QR kódov a NFC, generovanie QR kódov , podpora viacerých jazykov 
(vždy s jedným QR/NFC kódom) , plánovanie údržby, revízii a updaty
Aplikácia pre návštevníkov – podpora  Android, Iphone stiahnuteľné cez google 
play, apple store alebo len ako webova aplikacia bez nutnosti inštalácie
 
Mapa expozície so záujmovými bodmi pre rýchlu orientáciu v centre. 
Administrácia s editorom a generátorom máp.
 
Kontrola vstupu a počítanie návštevníkov (podpora Facescan, Facescan Plus, QR 
čítačka), podpora turniketov, štatistiky, možnosť kontroly rúška, detekcia tvare a 
merania teploty. Ukladanie nameraných dát na cloud pre prezeranie histórie a 
ďalšiu prácu s datami (export do excel).

Možnosť zakúpenia i prenájmu systému

EXPOinfo.info

Jednoduchý a prehľadný Rezervačný systém s možnosťou nákupu vstupeniek online (aj 
hromadne aj pre jednotlivcov) pomocou online platobnej brány s prehľadnou 
administráciou (generovanie faktúr).

Eshop na suveníry s jednoduchou a prehľadnou administráciou, pridávanie vlastných 
produktov a kategórií, online platobná brána. 

Databáza exponátov s návodmi (podpora obrázkov, videí, textov, zvukových nahrávok) 
cez cloudové úložisko, podpora QR kódov a NFC, generovanie QR kódov, podpora audio 
sprievodcu, podpora viacerých jazykov (vždy s jedným QR/NFC kódom), plánovanie 
údržby, revízií a aktualizácie.

Aplikácia pre návštevníkov, audio sprievodca – podpora Android aj Iphone, stiahnuteľné 
cez Google Play, App Store alebo len ako webová aplikácia bez nutnosti inštalácie. 
Návštevník načíta pri exponáte na mobilnom zariadení zvukový sprievod a vyberie si 
výklad z dostupných jazykov.

Mapa expozície so záujmovými bodmi pre rýchlu orientáciu v centre. 
Administrácia s editorom a generátorom máp.

Kontrola vstupu a počítanie návštevníkov (podpora Facescan, Facescan Plus, QR 
čítačka), podpora turniketov, štatistiky, možnosť kontroly rúška, detekcia tváre a merania 
teploty. Ukladanie nameraných dát na cloud pre prezeranie histórie a ďalšiu prácu 
s dátami (export do excelu).
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KVANT spol. s r.o. 
FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bra�slava
e-mail: kochan@kvant.sk
mobil: +421 917 347 684
www.expoinfo.info

Ponúkame moderný informačný systém pre múzeá, galérie, výstaviská s nasledujúcimi 
modulmi a funkcionalitou:

3D interaktívny modul - z ľ é ý éobrazenie 3D modelu (pod a vlastn ho v beru konkr tneho 
centra) vo vysok m rozl en  na obrazovke. Mo nos  z bavnej interakcie zo strany o íš í ž ť á
n v ten ka prezerani , ot ani  modelu a  kr tkych popisov ku projekcii. á š í - e áč e čítanie á
Ovl danie je bezkontaktn  a pomocou kamery na detekciu pohybu r ká é ú .

Možnosť zakúpenia i prenájmu systému
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