AppSpace Content Management System
AppSpace je sada online nástrojov, ktorá dovoľuje užívateľom vytvárať, manažovať a publikovať aplikácie pre
digitálne médiá. Rozširuje možnosti digitálneho mediálneho prehrávača Cisco Edge 300 DMP poskytnutím
rozšírených volieb aplikačného manažmentu a sady flexibilných nástrojov na správu digitálneho obsahu za
účelom vytvárania pasívnych ako i interaktívnych aplikácií, s možnosťou distribúcie a manažmentu týchto aplikácií
na digitálnych nástenkách, kioskoch a mobilných zariadeniach.
AppSpace dovoľuje manažovať všetky mediálne aplikácie a obsah na robustnej online platforme s prístupom
k vlastnostiam a funkciám, ktoré zvyšujú efektivitu, flexibilitu a kreatívnosť. Intuitívne užívateľské rozhranie a sada
rôznych dizajnových šablón AppSpacu napomáha rýchlej tvorbe mediálnych aplikácií ako i možnosti
nadizajnovania a customizácie aplikácie od úplného začiatku s bohatou sadou widgetov pre výber obsahových
prvkov ako i prvkov poskytujúcich živé prenosy dát (live video vysielanie).
K prínosom patria vlastnosti ako, muti-tenant, servisne orientovaná architektúra. Vďaka ktorej podnikový zákazník
získa agilné riešenie pre rýchle nasadenie mediálnych aplikácií podľa aktuálnych potrieb, s vysokou
spoľahlivosťou, škálovateľnosťou na veľký počet zobrazovacích zariadení.

Prínosy riešenia:
Výhodná kombinácia prehrávačov Cisco Edge 300 DMP a AppSpace CMS obsahového manažmentu prináša
synergický efekt s benefitmi ako:

Vysoký výkon: Prehrávač mediálneho obsahu Cisco Edge 300 poskytuje vysoko výkonné zobrazovanie
obsahu na báze video a grafiky pomocou hardvérovej akcelerácie mediálneho obsahu. Tak je zabezpečené
neprerušované streamovanie obsahu potrebné pre efektívnu komunikáciu.
Agilita a flexibilita: Cisco Edge 300 DMP poskytuje zjednodušené nasadenie a priebežný
manažment ako i zákaznícku flexibilitu pre pripojenie periférnych zariadení. Integráciou s AppSpace
SMS je možné dosiahnuť efektívny manažment siete s digitálnym zobrazovaním obsahu, keď pri
minimálnej administratívnej námahe je možné rýchlo a efektívne generovať, manažovať a distribuovať
obsah.
Nízke náklady na prevádzku: Cisco Edge 300 DMP je spoľahlivý prehrávač, bezhlučný (nemá
ventilátor), s nízkou spotrebou a výhodnou cenou v pomere cena/výkon. Podporované protokoly Cico
Smart Install a Cisco Discovery Protocol (CDP) umožňujú zákazníkom efektívne manažovať koncové
zariadenia z dátového centra. Pomocou AppSpace viacerí užívatelia zdieľajú rovnakú infraštruktúru,
čo dovoľuje ešte viac šetriť finančné náklady na obsataranie a prevádzku celého riešenia.
Pre viac informácií kontaktujte spoločnosť ALEF Distribution SK, alebo navštívte stránku:
http://appspace.com/

