


ДИСТРИБ'ЮТОР ЛІЦЕНЗІЇ CDM

AOPEN - офіційний розповсюджувач ліцензій 
Chrome. Поєднуючи асортименти продуктів 
Acer та AOPEN, це доповнює портфоліо 
Hardware / Sof-tware.

ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ЦИФРОВИХ ВИВІСОК І 
РИНКІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 
БАЧЕННЯ
Обладнання AOPEN спеціально розроблено 
для цілодобового використання. 
Доповнюється додатковими послугами, 
такими як спеціальні зображення, 
попередня візуалізація і розширені гарантії.

КОМЕРЦІЙНИЙ СЕГМЕНТ
Acer ТАКОЖ забезпечує обладнання 
комерційного класу. Цей асортимент 
включає пристрої на базі Windows та 
Chrome.

ACER CHROMEBOOK І 
НОУТБУКИ ДОПОВНЮЮТЬ 
АСОРТИМЕНТ
Щоб доповнити лінійки Chromebox, 
Chromebase і Digital Engine, Acer пропонує 
ноутбуки Chromebook для завершення 
лінійки.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ОСВІТНІХ, 
SMB І ДЕРЖАВНИХ РИНКІВ
Комерційні пристрої Acer спеціально 
розроблені для використання в освітньому 
та урядовому середовищі і високо 
цінуються завдяки своїй надійності і 
економічності.

КОРПОРАТИВНИЙ СЕГМЕНТ
AOPEN надає обладнання для 
корпоративного та комерційного сегменту.
Цей асортимент включає пристрої на базі 
Windows та Chrome.
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ПОЧИНАЄТЬСЯ 
НОВА ІСТОРІЯ
ACER та AOPEN об'єднують 
зусилля, щоб створити 
унікальний асортимент 
продукції! Це ексклюзивне 
партнерство пропонує 
безмежні можливості завдяки 
потужним та доповнюючим 
лінійкам продуктів, які ACER та 
AOPEN надають разом. 

Компанія AOPEN розширила 
свої пропозиції відповідно до 
всіх потреб бізнесу: споживчих, 
комерційних, освітніх та 
урядових ринків.
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Комерційні пристрої AOPEN

AOPEN
AOPEN створює обладнання для різних рішень 
у різних сценаріях. Обладнання AOPEN 
розроблено для комерційних середовищ, 
цілодобово та має напівпромисловий клас. 
AOPEN представляє три основні лінійки 
продуктів: обчислювальні пристрої Digital 
Engine, eTILE всескладні сенсорні дисплеї та 
комерційні пристрої Chrome. Цей апаратний 
ряд ідеально підходить для цифрових вивісок, 
розумного бачення, аналітики, спостереження 
та розумних кіосків.

КРАЩИЙ 
БІЗНЕС
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Діапазон цифрових двигунів
НАПІВПРОМИСЛОВІ
ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ
Обчислювальна платформа AOPEN складається з цілого ряду
обчислювальних пристроїв, що включає правильний програвач для
будь-якої ситуації. Ці невеликі обчислювальні пристрої форм-

фактора гарантують цілодобову роботу та низьке енергоспоживання.

Створений для використання в комерційних середовищах, існує
цифровий двигун для будь-якої ситуації.

<\?-ь Від одного до шести вихідних плеєрів

[11 Вибір процесора Celeron, 1-Соге і Xeon

Q Створений для використання в екстремальних умов

➔t+- Малий форм-фактор для легкої реалізації
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Можна управляти на відстані за 
допомогою інструменту управління 
пристроями Chrome
Один або два виходи
Пристрої Chrome для комерційних 
класів

Достьупні в  15”, 19” і 22”

Доступні варіанти без вентилятора

Дизайн, захищений від 
несанкціонованого захисту, з панеллю 
захисту від пилу та води від класу IP65

Немає вентилятора

IP65 Пило- та водонепроникність

Можна управляти на відстані за допомогою 
інструменту управління пристроями Chrome

Пристрої Chrome для комерційних класів

Комерційні пристрої Chrome

CHROMEBOX 
AND CHROMEBASE
Chromebox - це медіаплеєри, спеціально 
розроблені для графіки високої чіткості. Через 
невеликий розмір вони легко поміщаються за 
дисплеєм. Chromebox Mini та Chromebox 
Commercial 2 - це пристрої комерційного класу, 

тому їх можна інтегрувати в жорсткі умови.

eTILE Діапазон
Багатофункціональні 
сенсорні дисплеї
Серія eTILE спеціально розроблена для комерційного 
використання. За допомогою цих дисплеїв з декількома 
сенсорними можливостями можна залучити аудиторію та 
проаналізувати їх поведінку та вподобання. Оскільки вони 
розроблені для взаємодії з аудиторією, eTILE виготовляється 
для дуже вимогливих комерційних середовищ.

Chromebase - це сенсорний дисплей "все в 
одному". Створений для корпоративного та 
комерційного використання серед інших 
цифрових вивісок, POS та кіосків. Chromebase 
Mini - це 10-дюймовий дисплей, а Chromebase 
Commercial доступний у 22-дюймовому. Крім 
того, AOPEN пропонує 15 і 19-дюймові рішення 
CrOS Touch 2-в-1 для завершення діапазону.
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Що важливо для обладнання ,  яке здійснює 
відеоспостереження та аналітику?

СУМІСНЕ АПАРАТНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

С у м і с н е  о б л а д н а н н я

Шукаючи правильне рішення, важливо шукати правильне обладнання. Оскільки апаратне 
забезпечення є основою рішення для відеоаналітики та / або спостереження, апаратне 

забезпечення має бути спроможним виконати своє призначення. Наприклад: рішення для 
відеоспостереження повинно мати змогу записувати 24/7, тому NVR повинен мати можливість 

працювати 24/7. І у несподіваному випадку помилки, про помилку потрібно подати сигнал і 
вирішити незабаром. Які функції мають важливе значення при виборі потрібного обладнання? 

Рішення AOPEN працюють з:

Призначений для 
використання 24/7

Міцний

Довгі життєві 
цикли

Напівпромисловий 
клас

Широкий діапазон 
температури

Сертифікація

vPro пульт 
дистанційного 
керування

Тонкий і 
модульний дизайн

Таймер WatchDog

Стійковий сервер, 
сумісний

RAID або eSATA

Інтегроване 
рішення
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Додаткова 
вартість AOPEN

В чому особливість?

Д о д а т к о в а  в а р т і с т ь  A O P E N

AOPEN виділяє себе від інших виробників, маючи можливість пропонувати комплексні рішення та додаткові послуги. 
Ми можемо це зробити через нашу розгалужену партнерську мережу, власних інженерів та додаткових послуг, які ми 

пропонуємо. AOPEN Послуги, які не є вашим комерційним рішенням. Наші послуги дозволяють підприємствам 
максимізувати свої інвестиції в цифрові додатки. Наша мета - оптимізувати життєвий цикл продукту за допомогою 

послуг з доданою вартістю для клієнтів, одночасно сприяючи інтеграції бізнес-послуг.

Прикладні 
інженери

Розширена 
партнерська 
мережа

Розширене 
гарантійне 
обслуговування

Інтелектуальний 
блок управління 
AOPEN

Зниження сукупної 
вартості володіння 
з AOPEN

Спеціальний BIOS

Загальні образи

Попередня 
візуалізація

Спеціальні 
зображення

Мультикомплектов
ані зображення

Панель відновлення 
Windows

CDM ліцензія
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AOPEN North & South America

2890 Zanker Road, Suite 101 
San Jose, CA 95134 
USA

Tel: (+1) 408-586-1201

AOPEN Europe

Stadionlaan 151-153
5246 JT Rosmalen
The Netherlands

Tel: (+31) 73 646 6400

AOPEN China

NO. 1698, Yishan Road, 
301 Room, Xing Di Building, 
Shanghai, China

Tel: (+86) 216 225 8622

AOPEN Australia & New Zealand

Level 2, 6 Palmer Parade
Cremorne, Victoria 
3121, Australia

Tel: (+61) 3 9427 7379

AOPEN Japan

3F, Imai-Building 3-2-14, 
Sotokanda Chiyoda-ku, Tokyo 
101-0021 Japan

Tel: (+81) 352 981 668

The specifications depicted in this document may be subject to change without prior notice. Product images displayed are representative of use and for illustration purposes only.
Ability to display content has many contributing factors including the software used. All trademarks are copyright of their respective owners. © AOPEN Inc. 2015. All rights reserved.

Contact us:
digitalsignage@aopen.com

www.aopen.com

AOPEN Europe

Stadionlaan 151-153
5246 JT Rosmalen

The Netherlands

Tel: (+31) 73 646 6400 

AOPEN Asia & Pacific

5F., No.15, Ln. 128, Sinhu 1st Rd., 
Neihu District, Taipei City 114, 
Taiwan (R.O.C.)

Tel: (+886) 2 7710 1195

Для детальної інформації:

• Тел.: +38 (044) 379 30 87
• Сайт: https://asapdemo.com/
• E-mail: office@asapdemo.com
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