
 
 

DIGITALNA  
INFO TOČKA 
Informacijski terminal z zaslonom na dotik 

ENOSTAVNO KOMUNICIRANJE Z NAPREDNIMI 

TEHNOLOGIJAMI 

Tehnologije digitalnega sporočanja so ustvarjene z namenom, da olajšajo 

posredovanje in pridobivanje informacij, ki jih posameznik potrebuje v 

vsakdanjem življenju. Ena izmed naprednejših tehnologij digitalnega 

sporočanja so vsekakor samostoječi informacijski kiosk terminali 

imenovani tudi info točke, ki omogočajo: 

➢ Interakcijo z uporabnikom 

➢ Informiranje in oglaševanje 

➢ Merjenje zadovoljstva (anketiranje) 

➢ Enostavno upravljanje in vnašanje vsebin preko programske opreme 

Kje vse lahko uporabite info točke? 

Lahko bi rekli povsod. Uporabni so v turizmu in hotelirstvu, izobraževalnih 

ustanovah, bankah, nakupovalnih središčih in trgovinah, podjetjih, na 

sejmih itd.  

S pomočjo informacijskih terminalov si posameznik lahko pridobi točne 

podatke o dejavnostih, storitvah, produktih, lokacijah in drugih 

pomembnih informacijah. 

Interaktivnost 

Z zaslonom na dotik je omogočena interaktivnost, ki predstavlja 

pomemben doprinos v informacijski tehnologiji. Uporaba zaslona na dotik 

je zelo enostavna, tudi za tiste, ki jim je uporaba računalnika tuja.  

Izpostavite info točko na vidno mesto in 

izboljšajte izkušnjo vaših uporabnikov. 

POSTAVITE INFO TOČKO NA VIDNO MESTO 

Info točko je mogoče postaviti na lokacijo, ki je za vaše uporabnike najbolj funkcionalna in hitro opazna. Postavite jo 

lahko v notranje prostore kot tudi na zunanje površine, saj je ohišje zaščiteno pred različnimi vremenskimi razmerami.  

Za večjo opaznost lahko info točko ˝oblečemo˝ v stilu vašega CGP-ja in prepoznavnih barv. 

 

PREDNOSTI 
INFORMACIJSKIH 
TERMINALOV 

• Enostavna uporaba – 

zaslon na dotik 

• Postavitev na želeno 

lokacijo  

• Interaktivnost z 

uporabnikom 

• Informiranje in 

oglaševanje 

  

 
Info točka postavljena na zunanji površini 



 
 

VSEBINA JE KRALJICA! – CONTENT IS A KING! 

Informativni kiosk terminali so odlično komunikacijsko orodje preko 

katerega uporabnik pridobi potrebne informacije.  

Vsebino je mogoče na željo naročnika ponuditi v več jezikih, kjer si 

uporabnik s klikom na ikono/zastavico izbere besedilo v zanj 

razumljivem jeziku.  

 

Enostavna za uporabo ! Uporabnik se 

pomakne po zaslonu na dotik in klikne 

želene kategorije in podkategorije. V 

kratkem času in na zelo preprost način dobi 

vse potrebne informacije o lokalnih 

znamenitostih, restavracijah, prenočiščih, 

koledar prihajajočih dogodkov in celo 

možnost pošiljanja e-kartic!  

 

Info točka postavljena na sejmišču 

Stik z nami 

Adin d. o. o. 

Arja vas 102, 3301 Petrovče 

070 202 000 

info@adin.si  

www.adin.si  

mailto:info@adin.si
http://www.adin.si/


 
 

                                             

 

Oseba stoji pred info točko in izbere zgoraj opisane kategorije in 

podkategorije. 

Lokacija znamenitosti in znamenitosti, restavracije, nastanitve, 

pomembni stiki, koledar prireditev, možnost pošiljanja e-kartic 

(prikazovanje uporabnika, hkrati pa pošiljanje e-kartice). 

 

INFOTOČKE V TOURIZMU 

Turizem je ena izmed glavnih dejavnosti večine držav in njihovih mest. Digitalne rešitve  in njihova predstavitev imajo 

ogromen pomen. Turisti najdejo odgovore na svoja vprašanja v turističnih informacijskih centrih, v določenih delovnih 

urah. Pristop do informacij o kraju postane težaven za tuje obiskovalce, ko obiščejo kraj izven urada, v delovnem času. 

Na svojih pametnih telefonih iščejo pomoč pri brskanju po spletu, poskušajo najti ustrezno ponudbo, informacije in 

dohodne dejavnosti. Posledično mine veliko časa, preden pridejo do pravega vira informacij. 

Info točke so najboljša rešitev za zgoraj opisan problem. Ponujajo vse potrebne podatke o določenem kraju, njegovo 

turistično ponudbo, razdeljeno na podkategorije, vremensko napoved, pomembne stike, spletno dostopno točko, spletni 

turistični vodnik, panoramski pogled, dejanske informacije in novice, koledar prireditev ter možnost pošiljanja e-kartic. 

Preprosti so za uporabo: s funkcijo dotika zaslona lahko uporabniki preprosto izberejo eno od kategorij in podkategorij 

in tako dobijo vse potrebne informacije. 

Info točka lahko na enem mestu ponudi vrsto informacij in storitev. 

Uporabniki lahko dostopajo do informacij o določenem kraju, regiji ali mestu, njihovih dejavnostih, turistični ponudbi 

s podkategorijami, kot so: znamenitosti, restavracije in bari, nastanitvene zmogljivosti, funkcija turističnega vodnika, 

spletna dostopna točka, vsi pomembni stiki, vremenska napoved, koledar prireditev, panoramski pogled, novice in 

možnost pošiljanja e-kartic. 

 



 
 

PREDNOSTI ZA PONUDNIKE: 

- Turistična ponudba kraja / mesta ali regije je zajeta v enem informacijskem terminalu, ki služi 24/7. Zaradi tega 

obiskovalci niso odvisni od delovnega časa turistično-informacijskih središč ali drugih info naslovov. 

- Vsebina info točke je popolnoma digitalna, enostavna za spreminjanje in nadgradnjo. Prihranijo veliko stroškov s 

preprečevanjem množice dragih statičnih komercialnih kopij. To vodi do pomembnega koraka do uporabe, prijazne 

ECO. 

- Vsebina informacijskih točk lahko vsebuje ponudbo vseh lokalnih ponudnikov, obiskovalce pa lahko preprosto 

obvestite o vsaki prihajajoči ali tekoči dejavnosti v vašem kraju, mestu ali regiji. Ima velik in pozitiven vpliv na 

uporabniško izkušnjo. 

 

Info točka je odlična rešitev z vsemi turističnimi informacijami na enem mestu 

PREDNOST ZA TURISTE / UPORABNIKE INFO TOČK: 

- Jasna predstavitev vsebine z vsemi potrebnimi informacijami na enem mestu. 

-  Enostaven za uporabo 

- Spletno iskanje na pametnih telefonih za vsako informacijo ne potrebuje več. 
 

 

 PONUDBA vključuje: 

1. STROJNO OPREMO – INFO TOČKA 

 

2. PROGRAMSKO OPREMO – ADIN OnScreen 

 

3. PROGRAMSKO OPREMO – ADIN DSMA (Digital Signage Management Aplication) 
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GRAFIČNI PRIKAZ PREDLOGA INFO TOČK PO MERI NAROČNIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
OPREMA: 

 

A PROGRAMSKA OPREMA – ADIN OnScreen 

- Predvajalna aplikacija OnScreen 

- Aplikacija z informativnimi vsebinami in povezljivostjo z spletno stranjo, ter ostalimi zunanjimi viri po želji 

naročnika 

- Prikaz aktualnih vsebin 

- Vnos vsebine skozi CMS vmesnik v slovenskem jeziku 

- Programiranje in priprava interaktivne programske opreme z primerno celostno grafično podobo naročnika 

(naročnikov CGP) 

- Podporo za več jezikov 

- Nastavitve vklopa/izklopa info točke glede na želje naročnika za vsak dan posebej (opcija prilagoditve na koleda) 

- Lokalna shramba vsebin, v primeru nedelovanja internetne povezave aplikacija deluje brez zadržkov, nove 

vsebine pa se osvežijo, ko se spet vzpostavi povezava 

- reporting orodje za spremljanje delovanja in aktivnosti na terminalu 

- večnivojski administracijski dostop 

 

B PROGRAMSKA OPREMA – ADIN DSMA 

- Gostovanje upravljalne aplikacije v oblaku (primer: https://cloud.adin.si  ) 

- razpoložljivost podporne službe 8/5 

-  odzivni čas 8h 

-  oddaljena/ »remote« odprava napake v kolikor možno oziroma podpora pri odpravi naročniku 

-  intervencije na terenu se obračunajo skladno s cenikom (tabela B) AKTIVNI monitoring naprav in delovanja, 

obveščanje kontaktnih oseb preko Help Desk aplikacije, e-pošte o dogodkih 

-  v primeru težav samostojna izvedba ukrepov s strani izvajalca 

 

C STROJNA OPREMA: 

Naše zunanje informacijske  terminale odlikujejo vzdržljivost in delovanje v vseh vremenskih pogojih. V katere 

vgrajujejemo visoko svetilne prikazovalnike občutljive na dotik, ki so namenjeni za uporabo v Dnevni in nočni svetlobi. 

Uporabljamo visokosvetilne zaslone  na dotik različnih dimenzij in sicer 23«, 49« in 55« priznanih proizvajalcev iz PCAP 

– kaljenenega stekla s funkcijo na dotik Zytronic, energijska poraba med 0.04 kw/h – 0.1 kw/h in visoko svetilnostjo in 

1600 nits cd/m2 

 

Linija naših izdelkov, je narejena za območja, ki so izpostavljena neposrednemu soncu in temperaturnim razlikam 

med  -25 ºC  in 40 ºC . Saj celoten sistem temelji na prezračevalnem termalnem sistemu IP56 in visoko kvalitetnih 

površinskih lcd zaslonih, ki so odporni na visoke temparure do 110 ºC. 

Sistemi IP56 (sistemi za zračno prezračevanje s filtrom) zagotavljajo in omogočajo garancijo delovanja elektronskih 

komponent v vseh vremenskih pogojih in temparaturah   

https://cloud.adin.si/


 
 

Ostale komponente na digitalnih točkah 

Sledilna kroglica – trackball, ki je namenjena uporabi za invalidne osebe ali za osebe, ki ne morejo doseči ekrana 

PINhole kamera Hikvision, Info točka je osvetljena z LED osvetlitvijo  

 

Ogrodje infotočke je setavljeno iz 

Iz robustnega materiala, torej barvanega in nerjavečega jekla., ter lesa. Streha je narejena iz stekla.  

Rated voltage Un: 40V, 3N AC 
Rated Frequency fN: 50 Hz 

Rated normal current lnA: 16 A 

Prostornina: 390l 

Razred: IP 

Pogoji delovanja: -10º C to + 38º C 

Sistem ozemljitve: TN-S 

 

                  


