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IMAGENS
.jpeg, .png com slideshows
e animações predefinidas.

VÍDEOS
.mp4, youtube, vimeo,
live-streams.

HTML
Conteúdo em html como animações (.svg, .swf),
webpages, url e muito mais!

RSS
Feeds de notícias internos ou
externos com atualização
constante.

DATA E HORA
Widgets de horas com vários
presets bem como formatos de data e hora.

METEOROLOGIA
Widgets de meteorologia 
com presets e localidades.

CLOUD DIGITAL SIGNAGE
Distribuído por:

Lisboa
Rua Maria Andrade, Nº39 - A 1170 - 215
(+351) 218 161 360

Porto
Rua João de Deus, Nº42 4100 - 456
(+351) 226 061 640

Faro
Praça Alexandre Herculano, Nº7 8000 - 159
(+351) 289 805 888

marketing@xopvision.pt    www.xopvision.com

Navegue nas nossas redes sociais!

ÁREAS
DE NEGÓCIO

Corporativo Saúde Educação Hotelaria EventosTransportes MarketingRetalho



HTML
Conteúdo em html como animações (.svg, .swf),
webpages, url e muito mais!

DATA E HORA
Widgets de horas com vários
presets bem como formatos de data e hora.

MULTIXOP
DISPLAY INTERATIVO

O Visor Interativo surgiu a partir da necessidade de, num só produto, conciliar de uma 
forma simples e eficaz um Terminal POS com a sinalética digital do seu negócio.

Correspondendo às necessidades cada vez mais abrangentes do mercado atual, 
o Visor Interativo restauração dá uma especial atenção à área das vendas,
tornando-a mais rápida e intuitiva.

A fácil interação entre os menus e os artigos de vendas permite também que os 
tempos de espera entre cada transação sejam reduzidos.

Aproveite e comece a promover a nova campanha!
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Um monitor profissional, televisor, projetor, LED,
tablet ou smartphone; 

Um dispositivo profissional de sinalética digital;

Ligação à internet para a instalação inicial do
software; 

Software de sinalética digital que permita
controlar remotamente todos os dispositivos
e os seus conteúdos;

Criar conteúdos para diferentes usos, desde
páginas web, redes sociais, catálogos,
promoções, destaques, novidades, etc.  

O QUE É NECESSÁRIO PARA CRIAR UM
PROJETO DE SINALÉTICA DIGITAL? 

VANTAGENS 

POUPA
TEMPO

POUPA
DINHEIRO

MENSAGENS
MAIS CRIATIVAS

MENSAGENS
MAIS EFICAZES

Publica mensagens 
e automatiza 

informação em 
poucos segundos.

Esqueça os gastos 
com impressão e 
informe de uma 

maneira contínua.

Use vídeos, textos,
imagens, conteúdos

web e de redes 
sociais.

Automatize as suas 
mensagens para uma 

maior receção.

OS NOSSOS PRODUTOS

A plataforma Xopvision permite a divulgação
do seu produto/marca em qualquer local!   

Dispõe de tecnologias que permitem a divulgação de 
conteúdos dinâmicos, tendo como exemplos: 
slideshows, vídeos, streams e widgets.

Com um conceito user-friendly, disponibiliza modelos/templates
caso não se sinta à vontade para criar os seus próprios conteúdos!

DIGITAL SIGNAGE
SINALÉTICA DIGITAL

O objetivo é conseguir satisfazer todas as necessidades, desde o simples
atendimento numa empresa até grandes serviços de atendimento público. 

SENHAS
GESTÃO DE FILAS DE ESPERA

A Ementa Digital, é um conceito inovador, cujo objetivo é exercer, 
junto do consumidor, influência que facilite a escolha de um ou vários produtos.

Com a Ementa Digital, divulgue os seus artigos de venda por categorias
e em várias línguas diferentes, podendo associar a cada produto 
uma imagem/vídeo e descrição.

Caso o produto esteja esgotado pode, em tempo real, atualizar essa 
informação, o que evita constrangimentos, erros e perdas de tempo 
aquando do pedido.

Para além da vivência gastronómica, o cliente é envolvido numa verdadeira 
experiência interativa que o torna o centro das atenções. 

EMENTAS DIGITAIS
DASHBOARDS INTERATIVOS

A solução Xopvision QMS, é uma solução modular e de baixo custo que 
lhe permite efetuar a gestão de filas de espera/atendimento. 

Permite a gestão de atendimento a vários locais com múltiplos serviços, 
fornecendo dados em tempo real através da plataforma na nuvem, 
facilitando a tomada de decisão por parte dos gestores sobre o 
funcionamento do atendimento dos seus serviços. Toda a solução foi 
pensada de forma a adaptar-se a diferentes necessidades de negócio, 
desde o grande Hospital, passando pela tradicional Farmácia, até ao
pequeno Talho.

A Sinalética Digital está tanto em lugares públicos, como privados.
Desde o restaurante que anuncia o menu do dia até ao centro médico mais perto.

A Xopvision é uma  plataforma para administração de conteúdos de Sinalética Digital. Alojada na 
nuvem, permite administrar monitores e conteúdos de uma forma mais fácil e intuitiva através da 
aplicação web (SaaS - software as a service), sem que seja necessária a instalação de software ou 
aplicações no PC. 

A sinalética digital é, cada vez mais, visto como uma solução 
potente, interativa e dinâmica! Muito mais que uma televi-
são com um vídeo a passar, é um conceito que nos permite 
conectar com os consumidores de uma forma muito mais 
eficaz!

 


