


SIGNAGE UYGULAMALARI



GELECEK UYGULAMLAR



NEDİR

Tek bir merkezden ya da birden çok şubeden 
yönetilebilen farklı bölgelerdeki her boyutta ve 
çözünürlükteki ekranlara resim, video, haber, 
hava - tra k durumu, döviz ve para bilgileri, 
uçuş bilgileri, internet sayfaları, kurumunuz 
CRM-ERP entegre ekranları ve buna benzer 
sayısız içeriğin saniyeler içerisinde iletilmesini 
sasağlayan bir ekran yönetim sistemidir.

DIGITAL SIGNAGE. 



Tüm dünyada, Android, Windows, webOS, 
Tizen ve Linux gibi tüm oynatıcılarda sunulan, 
web tabanlı yada self-hosted ekran içerik 
yönetim sistemimiz aracılığıyla dijital signage 
ağlarına güç veriyoruz.

TTüm endüstrilerde her büyüklükteki işletme 
için düşük maliyetli, yüksek performanslı 
çözümler sunuyoruz.

BİZ KİMİZ

LETSIGNAGE. 



NE YAPARIZ



Dünyanın bir çok yerindeki veri merkezlerimiz 
küresel bir erişime sahiptir, yani Letsignage nerede 
olursanız olun kullanılabilir. İşinizi büyütmek ve 
geliştirmek için bulut tabanlı veya self-hosted bir 
çözüm arasından seçim yapın. 

YYemek yiyenlerin menüde ne olduğunu bilmeleri-
ni, satış elemanlarınızın ürünlerinizi müşterilere  
teşvik etmelerini veya randevular için algılanan 
bekleme sürelerini azaltmalarını sağlayın. İhti-
yaçlarınız ne olursa olsun, Olosignage mesajınızı 
uygun maliyetli ve etkili bir şekilde iletir

NE İÇİN, NASIL





PERAKENDE

İNSANLARIN %63'Ü DIGITAL SIGNAGE’IN DİKKATİNİ 
ÇEKTİĞİNİ SÖYLÜYOR

MARKALARIN %80’İ DIGITAL SIGNAGE KULLANIMININ
EK ÜRÜN SATIŞLARINI %33 ORANINDA ARTTIRDIĞINI 
BELİRTİYOR

DIGITAL SIGNAGE, KASA ÇIKIŞLARINDA ALGILANAN 
BEKLEME SÜRESİNİ %35 KADAR AZALTIYOR

PERAKENDECİLERiN %87'Sİ DIGITAL SIGNAGE’IN 
İŞLERİ İÇİN 'ÇOK ÖNEMLI' OLDUĞUNU BELİRTİYOR

DIGITAL SIGNAGE KULLANAN İŞLETMELER SATIŞLARDA
ORTALAMA OLARAK %25 ORANINDA ARTIŞ 
GÖZLEMLİYOR



OTELLER, RESTORANLAR, ETKİNLİKLER

RESTORANLAR SAHİPLERİ DIGITAL SIGNAGE KULLANIMI
SONRASI SATIŞLARININ ARTTIĞINI SÖYLÜYOR

DIGITAL SIGNAGE’DE YER ALAN ÖĞELERİ GÖRDÜKTEN 
SONRA , HER 5 KİŞİDEN BİRİ PLANSIZ BİR SİPARİŞ
VERİYOR

BASILI TABELALARDA PARADAN VE ZAMANDAN 
TASARRUF ETTİRİYOR

OTELLERE VE MEKANLARA, BİR BUTONU TIKLATARAK 
TÜM MEKANLARINI YENİDEN ADLANDIRMA IMKÂNI 
VERİYOR

MÜŞTERİLERİN %74'Ü KOLAY OKUNABİLEN MENÜNÜN 
ÖNCELİKLİ OLDUĞUNU SÖYLÜYOR



EĞİTİM KURUMLARI

EĞİTİM KURUMLARININ %73'Ü DIJITAL EKRANLARI 
İLETİŞİMİN GELECEĞİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ GÖRÜYOR

STATİK İŞARETLEMENİN AKSİNE, DİJİTAL EKRANLAR
İLE BİLGİLERİ DEĞİŞTİRMEK VE YENİ İÇERİK EKLEMEK
DAHA KOLAY 

SINIF KAPILARINDA KULLANILAN DİJİTAL EKRANLARDA
KULLANILAN SINIF DOLUBOŞ ALGORİTMASI İLE DERSLERİN 
BÖLÜNMESİNDE %40 AZALMA GÖRÜLÜYOR

ÜNİVERSİTELER ÖĞRENCİLERİ DİJİTAL EKRANLAR ÜZERİNDEN
 İÇERİK OLUŞTURMA SÜRECİNE DAHİL EDEREK 
ETKİLEŞİMİN %70 ORANINDA ARTTIĞINI BELİRTİYOR

ÜNİVERSİTE BÜNYESİNDE YER ALAN FASTFOOD FİRMALARI
İLE YAPILAN REKLAM ANLAŞMALARI SAYESİNDE BT BÜTÇESİNE
GELİR SAĞLANIYOR



ARGE: OLO IDENTIFICATION

OLO IDENTIFICATION WIFI TRACKING

Olo identi cation başarılı online eticaret modellerini offline pazarlara uyarlayarak rekabeti sağlayacak çözümler üretmeyi hede eyen bir 
tekonolojidir. Bu uygulama sayesinde mevcut digital signage ekranlarını AVM içerisinde satışı etkileyecek hedef odaklı reklam noktalarına çeviriyoruz.  
AVM içerisinde uygulamaya katılan mağazalardan toplanan kullanıcı verileri ile, müşterinin ilgi gösterdiği ancak satın almadığı ürünleri AVM’nin çeşitli 
talarında yer alan letsignage ekranlarından kullanıcı dijital ekranın çevresindeyken tekrar yayınlıyor ve bunun gibi birden çok reklam modeli ile
müşteri ile mağazanın ilişkilerini ileri bir noktaya taşıyoruz.



ARGE: KIOSK / SIGNAGE ÖDEME SİSTEMLERİ

KIOSK MODELİ

SIGNAGE MODELİ

Müşterilerinizin yoğun saatlerde uzun kuyruklar beklemek yerine
restoranlarınızda kiosklar üzerinden sipariş oluşturmasını, ödeme
yapmasını, kurum ve personelinizin için değerlendirme ve diğer
çeşitli anketleri doldurarak kurumunuza değer katacak geri 
bildirimler oluşturmasını sağlayan çok amaçlı signage teknolojisi.

Uygulama üzerinden kullanıcı pro llemesi, wi  bilgisi paylaşımı,
rrestoranlar için oluşturulan kullanıcı pro lleri üzerinden pro le 
özel anlık menü oluşturma imkanı, mağazalar için oluşan kullanıcı
pro li üzerinden kullanıcının satın alma pro linin çıkartılması ve
bu pro le göre reklam bildirimleri oluşturmak gibi bir çok modül
ile birlikte gelen bu teknoloji ile satış rakamlarınızı arttırın, 
müşterilerinizin bekleme algı sürelerinini düşürün ve hedef odaklı
reklam yaparak onlara farklı bir deneyim yaşatın.



ARGE: OLO MEDIA BOX

DIGITAL SIGNAGE
MEDIA BOX

Olo media box ile akıllı olsun yada olmasın HDMI
girişi olan tüm ekranlarınızı digital signage ağınıza
katarak maliyetinizi azaltın.

Olo media box üzerinde yapılan testler neticesinde
ortaya çıkan sonuçlar değerlendirilerek oluşturulan
en kararlı Letsignage sürümünün key nini çıkartın.
TTak çalıştır özellikte kullanılabilen Olo Media Box ile
güncellemelerinizi otomatik alın ve yeni modülleri 
ilk siz kullanın. 



ARGE: OLO SMART
Olo Smart kapsamında digital signage ekranlarınızı sürece daha aktif dahil 
ediyor ve satış noktalarınızı farklı bir boyuta taşıyarak birer deneyim merkezi
haline getiriyoruz.

LIFT & LEARN
TECH

LETSIGNAGE



YATAY & DIKEY LAYOUT YAPISI

* MIN 720P, MAKS 4K ÇÖZÜNÜRLÜKLERI DESTEKLER



BİZE DANIŞIN
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