
CLOUD DIGITAL SIGNAGE



LA PLATAFORMA

Xopvision es una plataforma per administració de continguts de cartelleria digital. Allotjada en un 
núvol, permet administrar monitors i continguts de forma més fàcil i intuïtiva a través de la 
aplicació web (SaaS - Software as a Service) sense que requereixi la instal·lació d’un software o 
d’aplicacions en el PC. 

La cartelleria digital es percep, cada cop més, 
com una solució potent, interactiva i dinàmica. 
Molt més que una televisió amb un vídeo en 
emissió, és un concepte que ens permet 
connectar amb els consumidors de forma molt 
més eficaç! 



LA PLATAFORMA

LA TECNOLOGIA XOPVISION VA GUANYAR UN PREMI INTERNACIONAL EN EL 
CONCURS PROMOGUT PER CREATIVE INDUSTRIES NETWORK OF 
ENTREPRENEURS AL 2015!

El projecte CInet (Creative Industries Network of Entrepreneurs) té 
com a objectiu desenvolupar propostes d’iniciatives creatives en el 
marc del programa Leonardo da Vinci, de la Comissió Europea.

El gran guanyador del concurs, al 2015, va ser la solució 
desenvolupada a Portugal per Multimac, de distribució de 
continguts per a cartelleria digital, XOPVision Cloud Digital Signage.



XOPVISION A LA TEVA ORGANITZACIÓ3

PUNTO DE VENTAPLAMECA

INTERNET

La plataforma XOPVISION et permet arribar directament al teu client potencial per tal d’incidir en el lloc on ha de 
prendre la decisió de comprar el teu producte o el de la competència.
Es una publicitat finalista que incideix en el teu públic objectiu i en la ubicació definitiva per prendre la decisió de 
compra.



QUÈ NECESSITA EL TEU PUNT DE DESTÍ?

Un monitor professional, televisor, projector,
LED o tableta

Un dispositiu professional  “PLAYER”  de cartelleria digital si el teu 
receptor no té sistema Android

Connexió a Internet per la instal·lació i gestió del software 

Software de cartelleria digital que permeti controlar 
remotament tots els dispositius i els seus continguts

Reproducció dels continguts remots 
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¿COM GESTIONES XOPVISION?5

PUNT DE VENDA

EMPRESA

PUNT DE VENDA PUNT DE VENDA PUNT DE VENDA PUNT DE VENDA

- Tots els meus punts reben el mateix contingut…



¿COM GESTIONES XOPVISION?6
- Gestiono contingut diferent adaptat a les necesitats de cada punt de venda…

EMPRESA

PUNT DE VENDA
TIPUS A

PUNT DE VENDA
TIPUS A

PUNT DE VENDA
TIPUS B

PUNT DE VENDA
TIPUS B

PUNT DE VENDA
TIPUS C



¿COM GESTIONES XOPVISION?7
- Gestiono contingut en funció del territori, d’idiomes, de costums, etc…

EMPRESA



¿COM GESTIONES XOPVISION?8
- Gestiono contingut en funció d’horaris, d’idiomes, etc…



COM ÉS LA PLATAFORMA XOPVISION?9
- Amb unes hores de formació pots gestionar sense problemes tots els teus continguts



COMPATIBILITATS

IMATGES

.jpeg, .png amb slideshows
i animacions predefinides.

RSS

Feeds de noticies internes o 
externes amb actualització 
constant.

METEOROLOGIA

Widgets de meteorologia amb 
presets i localitats

VÍDEOS

.mp4, youtube, vimeo,
live-streams.

DATA I HORA

Widgets d’hores amb varis
presets així com formats de data i hora.

HTML

Contingut en html com animacions 
(.svg, .swf), pàgines web, url, ¡  molt 
més!
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¿COM ÉS LA PLATAFORMA XOPVISION?11
- Divideix la pantalla en tantes parts com vulguis, inclou un o varis vídeos, streamings, vídeos de youtube, slides
de fotografies o d’informació, noticies, temps, rellotge…



QUI ESTÀ DARRERA DE XOPVISION?12
- La companyia MULTIMAC, S.A. Localitzada a Lisboa que va iniciar les seves activitats a l’any 1977

- Xifra de negocis anual de 4.500.000,00’-€

- Abarca tots els perfils de clients, de l’ A a la Z. Des d’un restaurant fins a una gran companyia.

- Inici de la comercialització de XOPVision al 2014 aconseguint els primers premis a l’any 2015 com a iniciativa 
emprenedora (tant a Barcelona com a Portugal) per la seva solució de cartelleria digital.

- Amb un volum de més de 700 clients que utilitzen la plataforma XOPVision

- Amb 0 errors del software treballant al núvol des del inici de la seva activitat

- Amb només 4 errors de hardware (Player) en 5 anys i més de 700 instal·lats (Tassa d’error d´un 0,57%)

- Assistència tècnica online amb Teamviewer (llicència professional inclosa) o presencial si és necessari

- Amb informes i reports de les hores que el Player està connectat i treballant (si el client ho demana)



EXEMPLES DE COSTOS MENSUALS DE XOPVISION13



SISTEMA SENHAS DE XOPVISION14



EXEMPLES DE COSTOS SISTEMA SENHAS DE XOPVISION15



AVANTATGES

ESTALVIA  TEMPS ESTALVIA DINERS GESTIONA 
DIRECTAMENT

MISSATGES 
PERSONALITZATS

Publica missatges i 
actualitza l’informació en 

pocs segons.

Oblida les despeses 
d’impressió i informa de 

forma contínua.

Sigues el veritable 
gestor de la teva 

informació i decideix 
on, com i quan.

Adapta la teva 
informació a les teves  
necessitats en funció 

del punt final.

MISSATGES
FINALISTES

Informa del teu 
producte 

directament en el 
lloc final.
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CASOS D’ÈXIT13

+60 
dispositius
instal·lats

+20 
dispositius
instal·lats

+40 
dispositius
instal·lats

+20 
dispositius

instal·lats per a 
comunicació interna

+30 
dispositius

instal·lats a tendes i 
kioscos de Worten



Barcelona:
PROJECTS & STRATEGIC SOLUTIONS, S.L.
Maresme, 36  08394 SVM – BCN
00 34 93 806 56 04

jguma@pross.cat

www.xopvision.com

DISTRIBUITOR

jlmoreno@pross.cat


