Český výrobce fotokiosků

PREZENTAČNÍ MATERIÁLY
www.photobone.com
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Český výrobce fotokiosků

Jsme jedniný český výrobce a prodejce na trhu.
Jsme ryze česká firma s téměř desetiletou zkušeností. Vyvíjíme vlastní software, elektroniku,
design a potřebný hardware. Nabízíme elegantní, plně vybavený fotokiosek včetně výkonného softwaru.

KIOSK

V čem jsme nejlepší

Soustřeďte se na svůj byznys, my se postaráme o to ostatní.

Pokud to myslíte s podnikáním vážně, nestačí být dobrý nebo levný. Tím konkurenci neporazíte
a zákazníka nepřesvědčíte. S naším kioskem budete absolutní špička na trhu. Staňte se důstojným
eventovým partnerem největších korporátních firem. Inkasujte nejvyšší možné sazby za své služby.

B Nízká váha (21 kg) moderní design.
B Malé rozměry 64 x 62 x 40 cm.

KIOSK

B Externí rozšíření konektorů pro další připojení 220 V / USB 3.0 / LAN
(RJ-45) konektor / HDMI.

B Kalibrační ICC profily sladěné s tiskárnou a monitorem.

B Součástí dodávk y je bluetooth mini klávesnice s touchpadem.

B Lze rozšířit o platební terminál propojený přímo se systémem kiosku.

B Nohy kiosku mají výškově stavitelné kluzáky. Efektivně
kompenzují nerovnost terénu.

B Různé barevné varianty korpusu a nohou.
B Kiosek se dá snadno rozšířit o další monitor, druhou tiskárnu.
B Variabilně lze volit, zda použít systémový blesk, nebo klasickou
zábleskovou jednotku a to, zda ji umístíte dovnitř nebo klasicky
v kombinaci se softboxem.
B Snadá a rychlá montáž šetří cenný čas. Průměrná stavba kiosku
zabere 15 minut.
B Vše je integrované a kompaktní uvnitř kiosku a odpadá tak riziko
zapomenutých kabelů a komponentů. Nedochází k opotřebení
konektorů neustálou montáží a demontáží.
B Uzamknutelné dvířka a otvor pro tiskárnu. Zámek je s jedinou
zámkovou kombinací. Nevyžaduje žádné montážní úkony ani
šroubování.
B Součástí je praktická polička pro tiskárnu, pokladnu, nebo další využití.
B Přihrádka na fotografie je řešena uvnitř boxu a nepřesahuje mimo korpus.
B Externí závěsný box na obálky.

B Na korpusu je instalovaná vodováha pro snazší kontrolu roviny.

Kompaktní rozměry

Nabitý nejmodernějšími technologiemi.

KIOSK

Malé rozměry a nízká váha dovolí provozovat kiosek i méně fyzicky zdatným jedincům.
Díky kompaktnosti a All in One řešení si vystačíte i s velmi malým prostorem. Oceníte i nízké
prostorové nároky na transport. Rychlost a jednoduchost montáže během 15 minut si prostě zamilujete.
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Ergonomie

Odstranili jsme všechny nevýhody.
Jeden z nejčastějších argumentů proč nemít fotokiosek byl, že nemáte okamžitou
ruční kontrolu nad ostřením, zoomováním a nastavením fotoaparátu v uzavřeném kiosku.

LED Kruh

V prostoru okolo ot voru fotoaparátu je instalovaný speciálně
naprogramovaný LED kroužek. Upozorní vás, kam se dívat. Reaguje
na povely softwaru. Velmi tak usnadní komunikaci se zákazníkem.

Focení

Fotoaparát lze snadno pákou naklápět. Mechanika zajišťuje
snadnou montáž a demontáž zrcadlovky. Softwarově ovladatelné
nastavení fotoaparátu vám zajistí komfortně ovlivňovat všechny
důležité parametry.

KIOSK

Tisk

Bezkonkurenční rychlost a kvalita tisku.

Tiskárna je uvnitř kiosku. Systém umožňuje tisknout až na 4 tiskárny současně v různých formátech.

B Tiskárna je vložená uvnitř boxu, druhá je uložená
na poličce pod kioskem, další lze externě připojit
kabelem.
B Možnost tisku mnoha libovolných formátů v rámci
jednoho projektu.
B Univerzální slot pro tiskárnu umožňuje použít i jiné
značky tiskáren.
B Kiosek obsahuje nejvýkonnější dostupnou tiskárnu
na trhu Mitsubishi CP-D90DW-P. Tiskárna
je certifikovaná do uzavřených prostor pro kiosky.
B Kiosek je chlazený vysoce výkonnými větráky a nedochází
tak k přehřívání elektroniky.
B Součástí dodávky je transportní kufr.
B Snadný přístup k tiskárně zajišťuje servisní okénko.
Umožňuje snadnou výměnu papíru, aniž by se
musela tiskárna vyjmout z kiosku.

KIOSK

Monitory

Profesionální technika určená k průmyslovému využití.
2 dotykové monitory zvýší výkon a zisky na placených akcích. Díky výkonějšímu
systému odbavíte až o 40 % klientů více, než s jením monitorem. Vysoká svítivost, tepelná
odolnost, ICC profily, nerozbytné sklo, nízká váha - to vše vám poskytne výhodu před konkurencí.

B Volitelně 1, nebo 2 dotykové monitory 24“ + 22“
B Živý náhled prostředí v reálném čase včetně
efektů a všech vrstev.
B Viditelnost živého náhledu a výsledné fotografie
i z větší vzdálenosti díky 24“ monitoru.
B Software
umožňuje
připojit
neomezené
množství dalších zařízení připojených k online
galerii pro prezentaci nebo dotisk fotek.
B Ovládání a změna kompozice gesty rukou
na monitoru při živém náhledu, odbourávají
potřebu ovládat fyzicky objektiv fotoaparátu
B Pancéřová skla monitorů chrání před rozbitím.
B Vysoká svítivost se světelným senzorem zajistí
dobrou viditelnost za slunečného dne.
B 10“ tablet pro snadný dotisk fotek, rozesílání
e-mailů a prohlížení pořízených fotografií
v online galerii.

KIOSK

Svícení
Variabilita

Díky umístění zábleskové jednotky do korpusu získáváte významnou
konkurenční výhodu. Oceníte v případech nízkého stropu (stan) nebo když
silný vítr nedovolí použití softboxu. Tam, kde konkurence končí, tam vy zasvítíte.

KIOSK

Záblesková jednotka se speciálním kulovitým soft boxem zajistí maximální rozptýlení světla
do všech směrů a využívá tak odraz pro měkčí stíny.
Kiosek umožňuje snadno instalovat zábleskovou jednotku dovnitř korpusu. Záblesk
je tak směřován kolmo vzhůru do stropu.
Lze fotit se sklopnou odraznou deskou integrovanou do korpusu nebo bez ní. To využijete
zejména v případě, kdy řešíte nízký strop nebo jste ve stanu. Využijete také v případě realizace
venku, když fouká silný vítr. Ten by nedovolil soft box použít.
Adaptér pro zábleskovou jednotku je výměnný a lze snadno použít i systémový blesk.
V případě umístění záblesku dovnitř kiosku jsou záblesky směřovány i skrze přední difuzér.
Světlo je rozptýleno přímo na focenou osobu velmi jemným a příjemným způsobem. Tím
je dosaženo vysoké kvality nasvícení scény.
Kiosek má na přední straně výkonné LED světlo, které zajišťuje dostatečné nasvícení
živé scény při klíčování. Lze ho snadno kdykoliv vypnout.

Software

Součástí kiosku je licence k programu Photobone studio.

STUDIO

Obsluhu zvládne i méně zkušený uživatel. Současně však nabízí rozsáhlé možnosti přizpůsobení
a nastavení.

Klíčování

Při použití zeleného plátna lze za zákazníky
umístit libovolné digitální pozadí. Klíčování je
však možné vypnout a používat i pozadí
klasické. Software poskytuje mimořádně
přesné vyříznutí pozadí v reálném čase.

Živý náhled

Zákazníci se před focením vidí naživo jako
v zrcadle, již s vyklíčovaným pozadím, rámečky,
logy a kolážemi. V editoru šablon můžete
libovolně rozmisťovat fotografie na papír
a přidat vlastní grafiku.

Prostředí, efekty a vrstvy

V editoru prostředí lze přidávat vlastní pozadí,
různé efekty na fotografie (černobíle, vržený stín,
vyhlazení pleti, úprava barevných složek apod.),
a dokonce i vrstvy na popředí s různými režimy
prolnutí (např. světelné paprsky).

Výběr z více fotografií

Program vyfotí více fotografií několik vteřin
po sobě a dá zákazníkům vybrat, které chtějí
vytisknout a v kolika kusech.

Dotisk

Fotografie lze jednoduše dotisknout, a to jak
z programu, tak i z webové galerie.

Mozaiky

V programu lze z pořízených fotografií tvořit
mozaiky, a to i živě během akce.

Využití více monitorů

Druhý monitor významně zvyšuje výkon celého
systému a pracuje v několika režimech:
1) Druhý monitor je určen k výběru tisku
fotografií, aby se neblokoval hlavní.
2) Zrcadlení předního monitoru.
3) Výběr pozadí s předstihem, než klient přijde
na řadu + terminál pro dotisk fotek.
4) Slideshow prezentace. Režim lze kombinovat
se všemi ostatními.

Podpora více tiskáren

Odesílání e-mailem

Pořízené fotografie můžete zákazníkům odeslat
i e-mailem, buď přímo v programu, nebo přes
webovou galerii.

Dotisk

Fotografie lze jednoduše dotisknout, a to jak
z programu, tak i z webové galerie.

Dávkové zpracování fotek

Aplikaci lze využít i pro hromadné klíčování
a úpravu fotografií z disku.

Export & import nastavení

Konfiguraci programu lze přenášet mezi počítači
jediným souborem.

Můžete tisknout až ze 4 tiskáren najednou. Kromě Podpora fotoaparátů Canon a Nikon
zrychlení tisku lze tiskárny využít i pro tisk na Aplikace podporuje většinu modelů Canon
různé formáty najednou v rámci jedné akce.
a Nikon. Kompletní seznam podporovaných
modelů je dostupný na webu.

Online a offline webová galerie

Umožněte zákazníkům přístup k fotografiím přes
webovou galerii, na kterou se dostanou pomocí
QR kódu. Galerie může běžet i na lokální Wi-Fi síti.

Efektivita a ergonomie

Program Photobone Studio je stavěný tak, aby umožňoval efektivní
odbavování klientů v co nejkratším čase, a to i v jedné osobě. Současně jej ale po proškolení
může obsluhovat i méně zkušená osoba. Po nastavení si hosté na akci dokonce zvládají obsluhovat kiosek sami.

Dálkové ovládání

Ořez nevyklíčovaných okrajů

Pozicování gesty ruky

Automatické doplňování e-mailů

Obsluha může spouštět focení i bez toho, aby
musela chodit k obrazovce, pomocí dálkového
ovládání.

Pro úpravu kompozice fotografie není potřeba
manipulovat s fotoaparátem. Vše lze pozicovat
gesty ruky na dotykové obrazovce přímo při
živém náhledu.

Úpravy po vyfocení

Fotografie lze upravovat i po jejich pořízení. Lze
měnit pozadí i šablony, korigovat parametry
klíčování i upravovat kompozici. Fotografii je
k úpravám a tisku možné načíst i z historie.

Uživatelské konfigurace

Napříč celým programem lze vytvářet a načítat
uživatelské konfigurace. Několika kliknutími lze
aplikovat nastavení připravené pro konkrétní
situace.

Přizpůsobitelná zákaznická obrazovka

Funkce a tlačítka na zákaznické obrazovce lze
jednotlivě deaktivovat. Stejně tak je možné
nastavit počet snímání a interval mezi nimi
a přizpůsobovat se tak aktuálnímu zatížení
kiosku. Umístění tlačítek se dá horizontálně
převrátit pro snadnější dostupnost z levé,
respektive z pravé strany obrazovky.

Zelené plátno nemusí nutně pokrývat celou
plochu fotografie. Nevyklíčované okraje můžete
v programu oříznout.

Při zadávání e-mailů program napovídá běžně
používané domény a již zadané e-mailové
adresy.

Databáze e-mailů

Program ukládá e-maily zadané během akce
do databáze, kterou pak lze vyexportovat a využít
k marketingovým účelům.

Nastavení fotoaparátu z aplikace

Nastavení fotoaparátu lze upravovat přímo
v aplikaci. Není potřeba otevírat kiosek.

Virtuální fotoaparát

Při seznamování se s programem není potřeba
připojovat fotoaparát. Program obsahuje
emulátor, který skutečný fotoaparát zastupuje
nahranou videosmyčkou.

Doostření

Aplikace pořízené fotografie doostřuje.
Kvalitních výstupů dosahuje i se základním
fotoaparátem a setovým objektivem.

STUDIO

Náhodný výběr pozadí

Pokud jsou zákazníci nerozhodní, program
jim stiskem tlačítka vybere náhodné pozadí.

Skrytí loga

Někdy se může stát, že logo umístěné na fotce
zasahuje do kompozice, nebo že si klient přeje
fotku bez loga. V takových případech lze logo
jednoduše skrýt stiskem tlačítka.

Editor šablon

Software umožní snadno nastavit v rámci
projektu libovolné množství formátů, orientace
tisku, různé grafické rámečky, koláže a mnoho
dalšího.

Offline režim

I bez přístupu k internetu mají zákazníci
k dispozici připojení na lokální Wi-Fi webovou
galerii. E-maily se ukládají do fronty, která se
odešle, jakmile počítač získá přístup k internetu.

Závěrečná obrazovka

Po odeslání fotografií k tisku se zákazníkům krátce
zobrazí závěrečná obrazovka s nastavitelným
textem.

Marketing

STUDIO

AplikacePhotobone Studio vám díky automatizaci uvolní ruce. Můžete směle propagovat vaši značku
a budovat tak stabilníbyznys bez velkých časových investic.

Poutač

Na samostatném monitoru (nebo na monitoru
pro zákazníky, když se zrovna nic neděje)
je možné spustit slideshow již pořízených
fotografií.

Čítače a limity

Software zobrazuje přehled o tom, kolik
bylo během akce vytištěno fotografií a odbaveno
skupin. Lze nastavit limity, po jejichž překročení
program znemožní další tisk. Možnost změny
hodnot čítačů lze uzamknout heslem, aby jej
externisté nemohli upravovat.

Kalkulace ceny

Při nastavení ceny za tisk se zákazníkům i obsluze
vedle množství výtisků zobrazuje i kalkulace ceny.

Neveřejné fotografie

Zákazníci mohou své fotografie označit jako
neveřejné; ty se potom nebudou zobrazovat
ve webových galeriích, ani se nedostanou
mezi odevzdávaná data.

Čistě elektronická produkce

V aplikaci je možné zcela vypnout možnost tisku
a publikovat tak fotografie pouze v elektronické
podobě.

Přizpůsobení vzhledu aplikace

Barevný motiv zákaznické obrazovky lze v
nastavení přizpůsobit vašim představám.

Platební terminál

Systém lze propojit s platebním terminálem
podporující bezkontaktní platby.

Jazyk

Aplikace nově obsahuje kompletní anglickou
lokalizaci. Další jazykové verze se připravují.

Export dat a předání zakázky

Tisková data lze z programu jednoduše
exportovat na flash disk, nebo automaticky
nahrát na úložiště s odkazem na stažení
+ odkaz na webovou galerii.

Vyžádání souhlasu a GDPR

Po zákaznících je možné před každým
snímáním vyžadovat souhlas se zadanými
podmínkami, bez kterého jim program
neumožní se vyfotit. Dále klient má možnost
po focení sám individuálně určit, zda se
budou jeho fotografie publikovat v galerii,
nebo se jen pořídí výtisk.

Vlastní grafika

Na fotografie lze umístit vlastní grafiku.
Loga, rámečky, a podobně. Zákazníci ocení
i možnost přidání grafiky s logem samotné
akce.

Metadata v obrázcích

Program k obrázkům ukládá nastavitelná
metadata. Ty využívá například Facebook
a přidává je jako popis fotografií při vytváření
alb.

Klíčování

Program nabízí širokou škálu funkcí, díky kterým dosahuje vysoké kvality a věrnosti fotografie.

STUDIO

STUDIO

STUDIO

STUDIO

BLO
Kontakty
Pavel Večerek

obchod@photobone.com
+420 601 394 486
Jana Koziny 1628/31
Teplice 41510

www.photobone.com
Předvedení produktu, školení.

Pokud máte zájem o předvedení našich produktů nebo o školení, kontaktujte nás na e-mailu nebo na telefonním čísle .
Předvedení kiosku a software realizujeme zdarma pravidelně v předem ohlášených lokacích po ČR.
Prezentace je po domluvě možná také v našich provozovnách.

