Horeca ocenila Elektronické menu a terminál
friendlyway LUMINUM
Praha, 2.11.2009 ‐ Společnost friendlyway získala ocenění v soutěži
o Exponát HORECA 2009 v kategorii „interiérové a exteriérové vybavení
v hotelnictví a gastronomii“. Toto ocenění získal terminál friendlyway
LUMINUM s aplikací Elektronické menu.
Aplikace Elektronické menu je postavena na technologii
elektronického katalogu, který je zobrazován na informačním terminálu
friendlyway LUMINUM. Elektronické menu umožňuje zákazníkovi
restaurace si komfortně prohlížet interaktivní jídelní lístek pomocí 40“
dotykové LCD obrazovky v designově nepřehlédnutelném provedení.
Prezentací lze ovládat dotykovou obrazovkou a listovat jako v běžném
jídelním lístku, přibližovat detaily a vkládat doprovodná media – například
video z přípravy pokrmu v kuchyni. Nebo lze zvolit samootáčecí verzi pro
upoutání pozornosti.
Aplikace Elektronické menu je velmi zajímavá
tím, že umožňuje vytvořit atraktivní elektronickou
verzi jídelního a nápojového lístku odesláním běžným
tiskových podkladů (např. PDF 300dpi) na speciální
server, kde je prezentace rychle a efektivně vytvořena
pomocí speciálního SW.
Elektronické menu lze také zobrazovat
v internetovém prohlížeči na běžném PC, čili pokud ho
restaurace umístí jako součást webových stránek na
internet, může zákazník prohlížet menu z domova
téměř jako by seděl v restauraci.
Atraktivní prezentací Elektronického menu je
možná instalace do výlohy v kombinaci s dotykovou
obrazovkou fungující přes sklo. Je tak možné upoutat
pozornost kolemjdoucích a umožnit jim pomocí dotyku
prstu na výlohu nahlédnout do jídelního lístku velmi neotřelou avšak uživatelsky přívětivou formou.
Elektronické katalogy jsou používány pro prezentaci jakýchkoliv tiskovin na internetu, na informačních
terminálech a pasivních zobrazovačích jako jsou plazmy atd. Základními vlastnostmi je přívětivé uživatelské
rozhraní, rychlé vytvoření a nízká pořizovací cena.
Ukázku elektronického katalogu lze nalézt zde: http://www.friendlyway.cz/friendlyway/katalog.html
Ukázku elektronického menu lze nalézt zde: http://www.friendlyway.cz/friendlyway/emenu.html
O friendlyway:
Společnost friendlyway s.r.o. je výhradním zástupcem společnosti friendlyway AG pro Českou republiku
a Slovensko. Tato společnost je výrobcem informačních terminálů ‐ internetových kiosků a produktů pro oblast
digital signage. Digital signage produkty zahrnují HW i SW pro komfortní zobrazování reklamních a informačních
sdělení na LCD, LED, plazmových a dalších obrazovkách. Díky celosvětové působnosti mohou klienti friendlyway
čerpat zkušenosti jednoho ze světových leaderů v oblasti výzkumu, výroby a využití těchto technologií.
friendlyway poskytuje kromě prodeje také pronájem, konzultace a kompletní servis.
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