O all-mídia é uma ferramenta completa de
marketing que oferece canal direto de
comunicação com o consumidor, no ponto
de venda, em ALTA DEFINIÇÃO FULL HD
1080p!
É informação, divulgação e
entretenimento com grades de
programação modernas e flexíveis –
totalmente programável pelo cliente.
Reproduz tabelas de preços
(com produtos comercializados no
estabelecimento), imagens promocionais,
vídeos, notícias, previsão do tempo,
informações, anúncio relâmpago, etc. O
sistema suporta funções RSS (podcast,
arquivo disponível a ser baixado dentro do
software do all-mídia) e streaming
(transmissão ao vivo), e quando
operando juntamente de balanças ÓRION
oferece ferramenta “organizador de fila”.
O all-mídia é composto por software e
hardware. O software gerenciador
(all-mídia PC) permite administração de
tabelas de preço em tempo real, e a
formatação de grades e cadastros. Tudo isso
pode ser configurado de forma diferente para
cada setor dentro de uma só loja.
A transmissão ocorre via Wi-Fi por mini-PCs
HDMI (all-Mídia Player), que podem ser
integrados em TVs do cliente - LED, LCD

ou Plasma (full HD 1080p).
O all-mídia é o único assistente de vendas
virtual do Brasil que pode operar integrado
com balanças, ou de forma independente
(stand-alone). Se integrado com balanças,
utiliza o banco de dados do próprio DFS
(software gerenciador de cadastros e redes
de balanças ÓRION) evitando importações
de arquivos ou necessidade de atualizações
periódicas. É tudo automático! Podendo ser
utilizado de forma independente das balanças
(stand alone), o produto ultrapassa a
aplicação comum em supermercados,
padarias, açougues e hortifrútis permitindo,
portanto, ser utilizado como ferramenta de
marketing em qualquer empresa ou
segmento do varejo.
Todo o sistema é 100% seguro, com
proteção a prova de invasão através de chave
digital.
A Balmak preocupa-se em oferecer o
melhor. Com o all-mídia o ponto de venda
será valorizado pelos clientes,
proporcionando ao lojista entregar
conteúdo exclusivo e segmentado, de
forma moderna, ampliando seu potencial
de vendas.
O all-mídia é o seu assistente de vendas
virtual inteligente!

Possibilidades infinitas para comunicação, divulgação e entretenimento:

A formatação de grades de programação é infinita, e pode ser realizada com telas flexíveis

Marketing na veia:

O all-mídia permite a divulgação de publicidade & propaganda em formato de imagem ou
vídeo. A loja terá um portal de marketing para seus produtos e serviços, além de evoluir para a
possibilidade de acordos com fornecedores

Versões disponíveis:

1. all-mídia basic, integrado com balança: Acesso ao cadastro de produtos do DFS; Cadastro de usuário; Configuração; Backup; Tabela de Preço; Cadastro de Player; Grade de exibição:
Vídeo/Imagem/Tabela de Preço; Associação de Grade a Player; Envio de informações a Player.
2. all-mídia full, integrado com balança: Acesso ao cadastro de produtos do DFS; Cadastro
de usuário; Configuração; Backup; Tabela de Preço; Cadastro de Player; Grade de exibição:
Vídeo/Imagem/Tabela de Preço/RSS/Streaming/Previsão de Tempo/Organizador de Fila;
Associação de Grade a Player; Envio de informações a Player
3. all-mídia full stand-alone, para uso independente de balança: Cadastro de Produtos;
Cadastro de Setor; Cadastro de usuário; Configuração; Backup; Tabela de Preço; Cadastro de
Player; Grade de exibição: Vídeo/Imagem/Tabela de Preço/RSS/Streaming/Previsão de Tempo;
Associação de Grade a Player; Envio de informações a Player.
all-mídia | Assistente de Vendas Virtual
Especificações
all-mídia PC
• Software
• O software gerenciador permite administração de
tabelas de preço em tempo real, e a formatação de
grades e cadastros. Tudo isso pode ser configurado
de forma diferente para cada setor dentro de uma
só loja, sendo enviado grades específicas para cada
all-Mídia Player.
• Se integrado com balanças, utiliza o banco de dados
do próprio DFS (software gerenciador de cadastros e
redes de balanças ÓRION) evitando importações de
arquivos ou necessidade de atualizações periódicas.
• Sistema operacional: Windows XP, Windows 7,
Windows 8, e Windows 10.
Requisitos mínimos para instalação
do all- mídia PC
• Processador: INTEL DUAL CORE 2,93 GHZ.
• Memória Ram: 2 GB.
• Capacidade mínima: 350 Mb no HD

all-Mídia Player
• Hardware
• Modelo: MK809 IV
• CPU de 1,6GHz Cortex A9 Quad Core – veloz, e
com excelente definição para imagens, vídeos e sons
• Memória flash de 8GB para armazenamento
de conteúdo
• Suporta resolução de vídeo de alta definição
full HD com 1920 x 1080p
• Opera em rede Wi-Fi nos padrões 802.11b/g/n
(integrado)
• Bluetooth 3.0 (integrado)
• Tamanho compacto de 102x40x9mm, fica
imperceptível quando conectado à TV, e não necessita
de suportes ou parafusos adicionais.
• Porta de comunicação HDMI
• Material: plástico
• Peso líquido: 35g
• Formatos de vídeo suportados: AVI, MOV, MP4, FLV,
3GP, MPG, MPG4, MKV.
• Formatos de imagem suportados: JPG, JPEG, BMP,
TIF, JPE e etc
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O seu assistente de vendas virtual inteligente

Precisa de atendimento técnico, treinamento ou orientação
sobre o uso e operação do produto? Fale GRATUITAMENTE
com nosso DPV (Divisão Pós-Venda) pelo telefone
0800 771 79 81 (seg - sexta das 8h às 11h30 e das 13h às
17h30, exceto feriados) ou ainda através do
email: dpv@balmak.com.br

Catálogo all-mídia Maiol/2016 (RV1) - A BALMAK segue uma política de contínuo desenvolvimento dos seus produtos, reservando-se ao direito de alterar
especificações e equipamentos a qualquer momento, sem prévio aviso, declinando toda responsabilidade por eventuais erros ou omissões que se verifiquem neste catálogo.

“Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre.” (Salmos 106:1)
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imagens ilustrativas

A Balmak é uma das mais premiadas empresas do segmento de pesagem brasileiro

