
ไม่เพียงจอ Samsung SMART Signage จะสามารถแสดงส่ือต่างๆได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เท่านั้น 
Samsung ยังเตรียม MagicInfo Solutions ให้คุณสร้าง/ตั้งเวลา/และส่ง content ไปยังจอ Signage ได้อย่างง่ายดาย
ไม่ว่าจอ Signage ของคุณจะอยู่ที่ใหน จะมีมากเพียงใด ให้ MagicInfo CLOUD ได้ช่วยคุณ...อย่างมือโปร!

คุณสมบัติเด่น
● พร้อมใช้งานทันทีเมื่อ Subscribe บริการที่ต้องการ ไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่อง Server ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ
● เลือกใช้งานได้ทั้ง LITE หรือ PREMIUM และแจ้งเปลี่ยนแปลงภายหลังได้
● MagicInfo WEB Author ให้คุณสร้างส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์จาก Template ที่มีให้กว่าร้อยแบบ
● จัดตารางเวลาการเล่น content ที่แตกต่างกันตามปฏิทินได้ล่วงหน้า ยืดหยุ่นได้ตามต้องการ
● แบ่งกลุ่มจอที่จัดการได้หลายรูปแบบ เช่นตามสถานที่ ตามรุ่น หรือตามประเภทของ content
● ตรวจสอบภาพที่กําลังแสดงบนหน้าจอ signage จากทางไกลแบบ real-time ได้ตลอดเวลา
● ตั้งค่าต่างๆของจอ ไม่ว่าจะปรับภาพ หรือตั้งเวลาปดิเปดิเครื่องใหม่ เหมือนคุณทําด้วยรีโมทที่หน้าเครื่อง
● กําหนดสิทธิผู้มีสิทธิใช้งานแตกต่างกันได้ไม่จํากัด
● หลากหลายรายงานแบบ web-based เพ่ือตรวจสอบการใช้งานได้อย่างละเอียด
● ใช้งานได้จากทุกอุปกรณ์ผ่านทาง web browser ไม่ว่าจะเปน็ PC, notebook, tablet และมือถือ

มั่นใจได้กับเรา... dSiGNAGE ตัวแทนจําหน่าย และผู้พัฒนา Signage Solutions ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเปน็ทางการ

Samsung SMART Signage
MagicInfo CLOUD Solutions
ระบบบริหารจัดการส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุด



ทําไมต้องเปน็ MagicInfo Solution โดย dSiGNAGE CLOUD
จะเปน็อย่างไรหากคุณลงทุนติดตั้งจอดิจิตอล Signage แล้วกลับพบว่าใช้งานไม่ได้ตามที่คาดหวัง ไม่ว่าจะเปน็จอดําไม่
แสดงส่ือโฆษณาตามต้องการ หรือต้องอาศัยทีมงานช่างเทคนิคคอยตรวจสอบดูแลการทํางาน แทนที่จะสะดวก กลับสร้าง
ภาระอีกมากมาย แต่ด้วยระบบบริหารจัดการจากทางไกล (Remote Management Solution) ของ Samsung MagicInfo 
ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแอบแฝงอย่างที่มีกับระบบอื่น ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานจอ Signage 
ได้อย่างเต็มที่ ทําให้ไม่พลาดในการส่ือสารกับลูกค้า นํามาซื่งความประทับใจและยอดขายที่เพ่ิมขึ้น

รีโมทคอนโทรลเสมือนจริง
หมดปัญหาเรื่องทํารีโมทหาย หรือพนักงานต้องคอยกด
ส่ังงานรีโมทเปน็ประจํา เพราะคุณสามารถกดรีโมทได้
จากทุกๆที่ เสมือนว่ากําลังยืนอยู่ที่หน้าจอนั้นๆเอง

ปรับเปลีย่นการใช้งานได้จากทุกที่
ไม่ว่าจะส่ังปดิ/เปดิเครื่อง เปลี่ยนโหมดการแสดงภาพ 
ปรับสีแสงเสียง หรือเปลี่ยนการตั้งค่าในทุกเมนูก็ทําได้
ทันที ไม่ว่าจะมีกี่จอ หรือไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม

ระบบจัดการ Content ทีง่่ายและรวดเร็ว
หัวใจของจอ Signage คือการแสดงส่ือโฆษณา หรือ 
Content ที่มีประสิทธิภาพ คุณสามารถจัดการทุกอย่าง
ตั้งแต่ออกแบบส่ือ เลือกตารางเวลา ส่งส่ือไปเก็บในจอ 
ได้ในหน้าจอเดียว โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ

ควบคุมการแสดงหน้า Web Browser
ให้จอ Signage แสดงหน้า web แบบ real-time และ
เต็มขอบจอได้ตามต้องการ อีกทั้งเปลี่ยนการตั้งค่า 
home pages, URLs ใหม่, เปลี่ยนขนาดซูมหน้า web ให้
เล็กใหญ่ขึ้นตามความเหมาะสม

ความปลอดภัยสูงสุด
หมดห่วงเรื่องผู้ใช้งานเชื่อมต่อจอกับอุปกรณ์อื่นโดยไม่ได้ 
รับอนุญาต คุณสามารถปดิการใช้งานการเชื่อมต่อกับ 
Internet หรือห้ามมิให้เสียบ USB ไดร์ฟเข้ากับจอได้

Update ฟรี..ทุกที ่ทุกเวลา
ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถส่ัง upgrade firmware 
ของจอให้เปน็เวอร์ชั่นล่าสุดเสมอ โดยไม่ต้องเสียเวลาไป
ทําที่ตัวจอโดยตรง



ระบบ Strong Monitoring
โดยทั่วไปนั้นเมื่อจอดิจิตอล Signage ชํารุดหรือมีปัญหาเกิดขึ้น คุณจะไม่มีทางทราบได้เลยจนกว่าจะได้รับรายงานจาก
พนักงานที่สาขานั้น กว่าจะแจ้งซ่อมรอจนช่างข้าตรวจก็อาจกินเวลาเนิ่นนาน จะดีกว่าหรือไม่หากคุณได้รับการแจ้งเตือนจาก
ระบบได้ทันที หรือดูรายงานสถานะของทุกจอได้ตลอดเวลาตามต้องการ

แม้ระบบอื่นที่เปน็ Signage Box จะอ้างว่าสามารถมอนิเตอร์การทํางานของอุปกรณ์ได้ แต่นั่นไม่ใช่จากตัวจอที่แสดงภาพเอง 
จะมีประโยชน์อันใดหากระบบรายงานว่า Signage Box ทํางานเปน็ปกติ แต่กลับไม่รู้ว่าตัวจอนั้นมีปัญหาการทํางานอยู่

ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป ด้วยระบบ Strong Monitoring ของ Samsung MagicInfo 

ระบบตรวจสอบความผิดพลาด
ระบบสามารถจรวจสอบความผิดปกติของตัวจอ หรือของ 
Software ได้ตลอดเวลา และรายงานความผิดปกติที่
หน้าจอ หรือส่งคําเตือนไปยังผู้ใช้งานผ่านทาง email

Error Code Guide
เมื่อระบบตรวจพบปัญหาของจอ ก็สามารถส่งคําเตือน
พร้อมรหัส Error Code ไปยังผู้ดูแลระบบ เพ่ือเปน็ข้อมูล
ให้ช่างเทคนิคได้วิเคราะห์ปัญหาและเตรียมการแก้ไขได้

รองรับการใช้งานจากมือถือ
ผู้ใช้งานสามารถใช้งาน MagicInfo ของ dSiGNAGE 
CLOUD ได้จากทุกอุปกรณ์ ทุกแห่งหน ตลอด 24/7 โดย
ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ และไม่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิม

รายงานและสถิติ
ระบบมาพร้อมหลากหลายรายงานที่สรุปภาพรวมของทุกจ
อดิจิตอล Signage ที่คุณใช้งาน ไม่ว่าจะเปน็ประวัติการ
เชื่อมต่อ รายงานการแสดงส่ือโฆษณา และจํานวน ความ
ผิดพลาดของระบบที่ตรวจพบ

จัดการกลุ่มของจอ
เพ่ือให้การบริหารจัดการจอที่มีอยู่หลากหลายง่ายดาย 
MagicInfo สามารถให้คุณจัดแบ่งกลุ่มได้ตามต้องการ

แสดง Logo ตามต้องการ
คุณสามารถเปลี่ยนการแสดง Logo เมื่อเปดิเครื่องให้เปน็
ตามต้องการได้ด้วยตนเอง



 ตารางเปรียบเทียบ MagicInfo Solutions MagicInfo
LITE

MagicInfo
PREMIUM

 ลักษณะการบริหารจัดการ content ที่ส่งไปจอ Cloud Server Cloud Server

 การเชื่อมต่อกับจอ Signage Internet Internet

 รุ่นของจอ Signage ที่ใช้งานได้ 1 Lite/S3-S5 S3-S5

 การใช้งานผ่าน Browser โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ ✔ ✔

 การใช้งานด้วย Smartphone หรือ Tablet Browser Browser

 แสดงภาพนิ่ง JPEG หรือวีดีโอ MP4 แบบเต็มจอ ✔ ✔

 แสดงภาพนิ่ง JPEG แบบ Slideshow ✖ ✔

 แสดงภาพวีดีโอแนวตั้ง (Portrait) ✖ ✔

 แสดง Banner ตัวหนังสือวิ่ง (เปลี่ยนฟอนท์ได้เฉพาะจอ S4/S5 เท่านั้น) ✖ ✔

 แสดงไฟล์ PDF, PowerPoint ✔ ✔

 แสดง Web Page / Widget เช่น นาฬิกา สภาพอากาศ ✖ ✔

 แสดงส่ือ YouTube หรือแสดง YouTube Live (เฉพาะ S4/S5) ✖ S3/S4/S5

 Upload Content ไฟล์ภาพนิ่งหรือวีดีโอ ในมือถือขึ้นไปเก็บ 2 ✖ ✔

 Content Template (แม่แบบ) ที่เตรียมไว้ให้ ✖ ✔

 สร้าง content ด้วย Web Authoring หรือ PC Author 3 ✖ ✔

 สร้าง content และใช้งานร่วมกับ Video Wall 4 ✖ ✔

 เพ่ิมฟอนท์ใช้งาน (เฉพาะ Web Font ที่รองรับ) ✖ ✔

 การจัดการตารางเวลา Content Schedule ตามปฏิทิน ตามปฏิทิน

 ตั้งนาฬิกาในจอให้ตรง และเปน็เวลาเดียวกันทุกเครื่องอัตโนมัติ ✔ ✔

 การจัดกลุ่มของจอ Signage เช่นตามสาขา ตามอาคาร ✔ ✔

 การจัดการ Users และสิทธิการใช้งาน ✔ ✔

 การใช้งานร่วมกับ MagicInfo DataLink 5 ✖ ✔

 การมอนิเตอร์ภาพที่กําลังแสดงบนหน้าจอ ณ ปัจจุบัน ✔ ✔

 การปรับตั้งค่า Setting ต่างๆ และส่ังงานจอจากทางไกล Quick Remote

 การตั้งนาฬิกา วันเวลาให้ตรงกันทุกจอโดยอัตโนมัติ ✔ ✔

 การส่ัง update Firmware ของจอ ✔ ✔

 การแสดง DASHBOARD และรายงานต่างๆ ✔ ✔

1 จอ Signage ต้องเปน็รุ่นที่มี MagicInfo Player ในตัว และบางรุ่นอาจใช้งาน Premium ไม่ได้ (กรุณาตรวจสอบรุ่นที่รองรับ)
2 การ upload content ของ MagicInfo LITE ขึ้นไปเก็บบน MagicInfo SERVER/CLOUD นั้น ต้องทําด้วย PC Desktop เท่านั้น
3 MagicInfo PC Author เปน็ฟรีโปรแกรมเพ่ือสร้าง content ส่งไปยัง MagicInfo SERVER/CLOUD
4 MagicInfo Video Wall Author เปน็โปรแกรมเสริมที่ต้องซื้อแยกต่างหาก
5 MagicInfo DataLink เปน็บริการเสริมที่จ่ายต่างหาก สําหรับใช้แสดงข้อมูลแบบ real-time เช่น ราคาทองคํา อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
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