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Výsledky

Řešení

Sedao je přední britský dodavatel systémů pro digital signage. Prodejce 
mobilních telefonů Phones4U se sídlem v Británii si vybral pro svou maloobchodní 
síť právě řešení společnosti  Sedao, protože splňuje nároky špičkové technologie 
klientů Phones4U (výrobců mobilních telefonů), a to za ekonomicky příznivou 
cenu. Klíčovou součástí  řešení Sedao pro Phones4U bylo mini PC SAPPHIRE 
EDGE HD.

Instalace na více obrazovkách
 
Dokáže zobrazit odlišný obsah na 
každé obrazovce nebo je spojit pro 
velkoformátové video k dosažení 
dramatičtějšího efektu

S možností připojit paměť USB

Přehrává všechny současné 
video a audio formáty, obrázky, 
fotografie, živé TV vysílání, 
RS S  z p ravo d a j s ké  ka n á l y, 
HTML, Flash a další

Obsah lze rychle aktualizovat 
vzdáleným přístupem přes 
WiFi

Systémy založené na podnikových 
verzích Windows nebo řešení 
založená na systému Linux

Nízké pořizovací náklady

Mini PC EDGE HD

SAPPHIRE EDGE HD mini-PC

Pro projekt Phones4U potřebovala společnost Sedao přehrávač médií malých 
rozměrů, který si poradí se všemi současnými video i audio formáty, obrázky, 
fotografi emi, živým TV vysíláním, RSS, zpravodajskými kanály, HTML i formátem 
Flash.  Běžně používané produkty neměly takovou kombinaci výkonu a funkcí, 
aby mohly požadavky projektu uspokojit.

Po úspěšném nasazení přehrávačů EDGE HD v síti Phones4U rozšířila 
firma Sedao svou nabídku systémů pro digital signage o řadu mini PC 
EDGE HD od společnosti SAPPHIRE.  „Díky řadě mini PC EDGE HD od 
společnosti SAPPHIRE můžeme zákazníkům nabídnout přehrávač signage, 
schopný podávat obsah vysoké kvality v mnoha formátech za velmi 
příznivou cenu,“ prohlásil David Oades, generální ředitel Sedao Ltd.

Společnost Sedao si vybrala EDGE HD mini-PC jako přehrávač pro 800 instalací 
připojených k reklamním displejům v síti  prodejen Phones4U po celé Británii. 
Hlavními přínosy přehrávačů EDGE HD byla v tomto případě cena, možnost 
přehrávat HD video (v libovolném formátu dodaném klientem) a integrovaná 
bezdrátová síť LAN, která umožňuje příjem obsahu z internetu přes WiFi 
hotspot v každé prodejně. Jako záložní řešení podporují přehrávače EDGE 
HD také automati cké nahrávání videa z pamětí  USB fl ash, aby prodejci mohli 
zákazníkům prezentovat reklamní materiály i v případě výpadku spojení přes 
WiFi.
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Sedao a leading UK digital signage solution provider were commissioned by Phones 4 U 
a UK based Mobile Phone retailer, to roll out a Point of Sale solution that would meet the 
high tech needs of the Phones4U clients (mobile phone manufacturers) at a price point 
that made the business model work.  A key component of Sedao’s solution to Phones4U 
was the SAPPHIRE EDGE HD Player.

A multi-screen installation 
Capable of running separate 
content on each screen or of 
being locked together to play a 
super-movie for massiv effect.

EDGE HD Media 
Players with USB 
flash card capability

can play all current 
movie and audio 
formats, images, 
photos, live TV, RSS 
News feeds HTML, 
Flash and more

quickly updateable 
content with WiFi 
remote access

Windows based 
enterprise-level sys-
tems or Linux based 
solutions

low cost of entry

Digital Point -of-Sale

For the Phones4U project, Sedao needed a small form factor media player capable of 
playing all current movie and audio formats, images, photos, live TV, RSS, newsfeed, HTML 
and Flash.  The available incumbent products did not have the right combination of perfor-
mance or feature set to satisfy the project requirements.

After the successful deployment of the EDGE HD Media Players with Phones4U, Se-
dao have now added SAPPHIRE’s family of EDGE players to their digital signage solution 
offering.  ‘SAPPHIRE’s range of EDGE HD Players allow us to  provide to customers a signa-
ge player capable of delivering high quality and multi-format content at a very competiti-
ve  price point’, says David Oades, Managing Director of Sedao Ltd.

Sedao selected the EDGE HD Player for an estate-wide roll out of 800 units fitted to com-
mercials screens in Phone4U shops across the UK. In this case the major benefits of the 
EDGE HD Players were cost, ability to play HD movie content (in whatever format sup-
plied by the end client), and their built in Wireless LAN capability, enabling remote internet 
delivered content via each store’s own WIFI hotspot. The EDGE HD Players also supports 
the USB flash card automatic loading of movies as a backup to ensure that if stores en-
counter WIFI difficulties they can still show end clients’ promotions.

sedao
Digital Signage


