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Specifikation
Generelt
Kategori

Netværksprogrammer - overvågning og ydelsesadministration,
system- og fjernadministration

Produkttype

Client Access License

Licensering
Licenstype

1 licens

Produktegenskaber
•

•

•

•

•

Automatisk afspilning af indhold fra USB-hukommelse eller intern hukommelse
MagicInfo Lite Player anvender avanceret teknologi til at afspille en bred vifte af indhold, blandt andet video,
billeder og PowerPoint og Flash - efter behov eller styret af en tidsplan. Du kan nemt afspille filer fra den
store interne hukommelse eller eksterne USB-enheder sluttet til den indbyggede port, og du kan desuden
overføre filer mellem de to hukommelser. Indholdet af MagicInfoSlide-mappen i USB-hukommelsen er opført
i alfabetisk orden, så det er nemt og bekvemt at bruge, fordi det ikke kræver særskilt planlægning.
Direkte lokal tidsplan
Tidsplanerne oprettes med Local Schedule Manager, der problemfrit kombinerer indhold fra intern
hukommelse og USB-hukommelse, så du kan afspille indholdet netop, når du har brug for det. Afspilningen
er nem at konfigurere med et komplet udvalg af kommandoer til opretning, redigering, sletning, kørsel, stop
og info. Brugeren kan også oprette tidsplaner med fjernbetjeningen.
Kan planlægges via webserver
Nyd en helt ubesværet planlægning med det intelligente og kraftfulde web-baserede værktøj. Du kan
oprette fjernforbindelse til Magic Lite Server og MagicInfo Premium Server via din serverforbindelse og styre
indholdet af tidsplanen, mens du arrangerer og udgiver indhold via din webbrowser. Det sikrer, at den rigtige
information kommer frem til den rigtige målgruppe hver eneste gang.
Skærmstyring
Du kan kontrollere skærmens status og serveren eksternt med fuld funktionalitet, blandt andet lydstyrke,
kilde, skærmstatus og skærmlås, og du kan vise systemoplysninger om en storformatenhed.
Samsung skiltningssoftware til indholdsstyring
Skift mellem platforme og formater uden besvær: MagicInfo Lite er kompatibel med et omfattende udvalg af
Samsung skiltningssoftware, inklusive webstøtte, fejlfindingslogik og fjerndiagnostik.
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