
ProDVX Android- sovellukset                                    

ProDVX:n Ds – sarjan Android tabletteihin ja ABPC –sarjan mediatoistimiin on saatavana seuraavat  

ilmaiset ohjelmistot: 

1. Videolooper 

2. Video and Pix 

3. Kiosk Webbrowser 

4. IdlePlayer 

Lisäksi maksullinen Lite Signage Player. Kaikki ohjelmat ovat englanninkielisiä. 

 

 1. Videolooper    

Videolooper Androidille toistaa videoita (full screen) ja still-kuvia.   

Ominaisuuksia:: 

 sovellus käynnistyy automaattisesti kun laitteeseen kytketään virta. 

 sisältö toistetaan koko ruudun näyttönä ( full screen mode).  Androidin toimintovalikko ei 

ole näkyvissä. 

 sisältö voidaan päivittää USB- tikulta (kopiointi USB –tikulta laitteen SD-muistikortille). 

 toistaa videota jatkuvassa luupissa.  

 ohjelman pysäyttäminen piilotettu käyttäjältä. 

Tämä ohjelma tulee veloituksetta ProDVX:n DS- sarjan Android –tablettien ja ABPC –sarjan 

mediatoistimien mukana. 

 

 2. Video and Pix 

Video and Pix on työkalu, jolla luot helposti interaktiivisen esityksen kosketusnäytölle. Ohjelma 

toistaa videoita käyttäjän valinnan mukaan. 

Alkuvalikkoon sijoitetaan 2, 4 tai 6 kuvaa sivulle. Sivujen lukumäärää ei ole rajoitettu . 

Valikkosivuja voidaan selata. Koskettamalla jotakin kuvaa toistuu sen alle sijoitettu video. 

 

 



 

      Ominaisuuksia: 

 sovellus käynnistyy automaattisesti kun laitteeseen kytketään virta. 

 sisältö toistetaan koko ruudun näyttönä (full screen mode).  Androidin toimintovalikko ei 

ole näkyvissä. 

 sisältö voidaan päivittää USB- tikulta (kopiointi USB –tikulta laitteen SD-muistikortille). 

 2 , 4, tai 6 kuvaketta per  sivu.  

 rajoittamaton määrä sivuja. 

 vaihdettavat taustakuvat.  

 toimii kosketusnäytön ja viivakoodinlukijan kanssa. 

 viivakoodinluku hakee näyttöön viivakoodin alle tallennetun tiedon (.jpg –kuva) 

 ohjelman pysäyttäminen piilotettu käyttäjältä. 

 

 

 

Tämä ohjelma tulee veloituksetta ProDVX:n DS- sarjan Android –tablettien ja ABPC –sarjan 

mediatoistimien mukana. 

 

 3. Kiosk webbrowser 

 Kiosk webbrowser on koko ruudun selain DS –sarjan Android –tableteille. 

Ominaisuuksia: 

 koko ruudun näyttötila ( full screen mode). Androidin toimintovalikko ei ole näkyvissä. 

 sovellus käynnistyy automaattisesti kun laitteeseen kytketään virta.     

                                                                                                                                            



 

 ohjelmaan asetetaan oletusosoite (URL), josta näytettävä verkkosivu  haetaan   

 oletussivusto haetaan tabletin näytölle  kun ohjelma käynnistetään. 

 automaattinen virkistystoiminto. 

 ohjelman pysäyttäminen piilotettu käyttäjältä. 

 

Tämä ohjelma tulee veloituksetta ProDVX:n DS- sarjan Android –tablettien ja ABPC –sarjan 

mediatoistimien mukana. 

 

4. IdlePlayer 

IdlePlaeyrin avulla on helppo luoda kosketusnäytölle esityksiä, joissa on kaksi eri videota.  

Ensimmäinen video voidaan asettaa näytönsäästäjäksi ja se pyörii ruudulla kunnes se 

keskeytetään koskettamalla näyttöä. Tämän jälkeen käynnistyy toinen video.  

Ominaisuuksia: 

 kaksi eri videota. Näytönsäästäjä –video voi toimia ”houkuttimena” ja kehottaa 

käyttäjää katsomaan toisen videon koskettamalla näyttöä. 

 sopii tuote-esittelyyn, museoille, messuille jne 

 sovellus käynnistyy automaattisesti kun laitteeseen kytketään virta 

 sisältö toistetaan koko ruudun näyttönä ( full screen mode).  Androidin toimintovalikko 

ei ole näkyvissä. 

 ohjelman pysäyttäminen piilotettu käyttäjältä. 

Tämä ohjelma tulee veloituksetta ProDVX:n DS- sarjan Android –tablettien ja ABPC –sarjan 

mediatoistimien mukana. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                     

  Lite Signage Player 

Edullinen pilvipalvelu Android – tablettien sisällön etähallintaan.  

Ominaisuuksia: 

 toistaa koko ruudun ( full screen) videoita ja still –kuvia. Androidin toimintovalikko ei 

ole näkyvissä. 

 sovellus käynnistyy automaattisesti kun laitteeseen kytketään virta 

 sisällön etäpäivitys joko DropBoxin tai FTP- palvelimen kautta 

 sisältää koko ruudun selaimen. 

 sisältää näytönsäästäjän/houkutusvideon, joka voi linkittyä verkkosivulle. 

 edullinen kertalisenssi, ei kuukausimaksuja 

 toimii kaikilla Android-laitteilla, joskin kaikki ominaisuudet voidaan taata vain ProDVX:n 

DS- sarjan tableteille ja ABPC  -sarjan mediatoistimille, jotka voidaan kytkeä ulkoiseen 

infonäyttöön.. 

 

 

Lisätietoja osoitteesta: 

http://www.inshopdigital.com/epages/penan.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/20130917-11092-

252471-1/Products/%22ProDVX%20LSP%22 
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