
  

  سیستم نرم افزار و سخت افزار بلوتوث هوشمند
  

  اطالع رسانی و تبلیغات از طریق ارسال بلوتوث                                                  
 )و بی هزینه در اطالع رسانی و تبلیغات شمدرن، نوین، جذاب، اثر بخ شیوه اي(                            

 
  
  

  

  :رگیري در قابل بکا) 1
  

ها، اماکن و معابر عمومی، البی سازمانها و ادارات و شرکتها، واحدهاي اطالع رسانی،  نمایشگاه   
 ،هاسینماها، رستورانها، شعب بانکها،  تبلیغات و روابط عمومی ها، سالنهاي کنفرانس، فروشگاه

آمفی ، ورودي شهرها، وهاي متر ایستگاه، فرودگاه، موزه ها، ها کافی شاپ، فروشگاه ها، هتل ها
مراکز ، دانشگاهها و مدارس، پایانه هاي مسافربري، تفریحی مراکز گردشگري و، پارکها، اترهائت

  .و کلیه مراکزي که به تبلیغات و اطالع رسانی احتیاج داشته باشند کوچک تجاري بزرگ و
  

تبلیغاتی زیباي خود را  در همه مکانهاي ذکر شده فوق، شما می توانید به آسانی و خودکار فایلهاي
بر روي گوشی موبایل دیگران ارسال نمایید و بدین شکل به مبحث تبلیغات و اطالع رسانی خود 

  !قدرت و جان تازه اي ببخشید 

  
  :بلوتوث هوشمند  مختلف سیستم مدلهاي) 2

  

  

  

  : بلوتوث سرور ارسال خودکار سیستم) 2-1
 

بر روي و انیمیشن تصویري  ،متنی، صوتی انی و تبلیغاتیاطالع رس هر گونه فایل خودکار ارسال    
به کمک سخت افزار و نرم افزار  بدون محدودیت در حجم و نوع فایل اطراف ي موبایلگوشیها

  بدون نیاز به نیروي انسانی  و بلوتوث هوشمند
  

 و فلش فتوشاپهاي گرافیکی مانند موارد تبلیغاتی و اطالع رسانی خود را به کمک نرم افزار: گام اول 
  .انیمیشن در آورید عکس و یا  یبا و جذاب به صورت یکزدر قالب یک فایل 

  

آنها را  دستگاه بلوتوثفایلهاي ایجاد شده را به نرم افزار بلوتوث هوشمند دهید تا به کمک : گام دوم 
  .بطور خودکار و بدون نیاز به کاربر،  بر روي موبایلهاي اطراف بلوتوث نماید

  

 اطالعات کارت ویزیت( ، ایمیل و آدرس سایت)عکس(ذخیره نام، شماره تلفن، آیکون ارسال و( 
  )Contact  List(موبایل  اطالعات تماسمورد نظر شما به صورت خودکار در لیست 

 جادویی ل خودکار یادآوراارس  )Magic Reminder on Calendar(  : به کمک این
را در گوشی دریافت کنندگان ثبت نمایید بطوریکه این قابلیت شما می توانید پیام مورد نظر خود 

پیام در فواصل زمانی قابل تنظیم روزانه، هفتگی، ماهانه و ساالنه به همراه یک آهنگ بر روي 
  .به نمایش در آید ایشان گوشی

  ارسال خودکار شرح وظیفه)To Do List/Task( 
  ارسال خودکار یادداشت)Note(  
  به محض ورود حضارارسال پیام خوش آمد گویی  
 دهی جامع از ارسالهاي موفق  گزارش)Success( بی پاسخ ،)Ignore(  و رد شده

)Reject (و دریافتها  



 
 نمایش و ذخیره اسم و آدرس گوشیها در گزارشات 
 هایی که بلوتوث را دریافت کرده اند تنظیم سرور ارسال از نظر عدم ارسال مجدد به گوشی  
  لبراي ارساتعریف حداکثر تعداد تالش 
 دریافت کننده گوشی تعریف حداکثر زمان انتظار براي دریافت سیگنال تایید و یا رد از طرف 
 بدون نیاز به  نیروي انسانی  ارسال بلوتوث به صورت خودکار و 
  بلوتوث دار اطراف دستگاه هايقابلیت شناسایی تمامی 
  به صورت همزمان بلوتوث 100 تاشناسایی  
  بسته به سرعت دستگاه دریافت کننده ا بیت در ثانیهمگ 3سرعت ارسال تا  
  پوشش محیطهاي بزرگترقابلیت ایجاد شبکه گسترده بلوتوث براي  
 امکان راه اندازي خودکار برنامه هنگام ریست شدن رایانه  
 قابلیت تغییر نام بلوتوث از داخل برنامه  
  تک کاربره و تحت شبکه حالتحمایت از  
  تهیه فایل امکان GIF3و  یشنانیمJP تبلیغاتی بر اساس نیاز شما جهت اطالع رسانی و تبلیغات 
 امکان گنجاندن هر قابلیت مورد نظر شما در نرم افزار  
 امکان ارتباط نرم افزار با هر نوع بانک اطالعاتی مورد نظر 
  
  
  
  

  :مستقل از کامپیوتر   -دستگاه سرور ارسال خودکار بلوتوث ) 2-2
  

  ي به استفاده از رایانه جهت نصب راه اندازي سیستم در این حالت نیاز       
ی تواند شهري م  نمی باشد و دستگاه بدون نیاز به کامپیوتر و صرفا با اتصال به برق

    .عمل ارسال خودکار بلوتوث را انجام دهد
  )cm  3.8  *14  *22:ابعاد دستگاه (

  :قابلیتهاي دستگاه 
  

 برابر سیستمهاي استاندارد 8(دستگاه موبایل  56ري ارتباط همزمان با برقرا:  باالترین ارسال همزمان ممکن( 
  از هر جاي  آن گزارشگیري کامل از عملکرد و ات و کنترل دستگاهمبلوتوث شدن، تنظی برايکنترل پنل اینترنتی جهت تعیین فایلهاي مورد نظر

 دنیا و در هر زمان
 انتقال فایل دلخواه جهت بلوتوث شدن از طریق GPRS 
 بدون محدودیت در حجم و تعداد فایل ارسالی 
  رایانه جهت انجام تنظیماتاتصال به  
  متر 100حمایت دستگاه تا برد 
  متر 100الی  20کنترل برد بلوتوث از 
  گرم 850کوچکی دستگاه با وزن حدود 
 مناسب سازي رزولوشن بلوتوث ارسالی بر اساس نوع گوشی 
 یستمعدم نیاز به رایانه جهت راه اندازي س 
  مگا بیت در ثانیه 1حمایت از سرعت ارسال تا 
 قابلیت جا به جایی و حمل و نقل آسان دستگاه 
 استفاده از سیستم عامل پایدار لینوکس 
  داراي پورتUSB 
 داراي یکسال گارانتی 
 
  



  قابل نصب بر روي موبایل –بلوتوث سرور ارسال خودکار سیستم) 2-3
  
پکت پی سی نصب مـی شـود و    از نوع ارسال خودکار بلوتوث بر روي موبایلدر این سیستم، نرم افزار         

فایل دلخـواه  با فعال نمودن این نرم افزار، شما می توانید به کمک موبایل خود به طور خودکار، در هر محیط، 
  .نمایید بلوتوثبر روي موبایل حضار خود را 

  
ستگاه موبایل و عدم نیاز آن بـه رایانـه و سـخت    مهمترین مشخصه این نرم افزار قابلیت نصب آن بر روي د

  .افزارهاي جانبی دیگر و در نتیجه امکان کاربري و حمل و نقل بسیار آسان آن است
  

  :داراي سیستم عامل  , Pocket PC  SmartPhoneقابلیت نصب بر روي انواع  
Windows Mobile 2003, 4, 5, 6  

  
  

  
  

  سیستم سرور ارسال انتخابی) 2-4
  )هاي اطالع رسانی کیوسک انواع بل نصب بر رويقا( 

  

  
هـاي  و زیر منو هادر قالب منو(در این سیستم کلیه اطالعات مورد نظر به صورت گروه بندي شده       

بر روي صفحه نمایشگر لمسی یک کیوسک اطالع رسانی نظیر کیوسـک روبـرو در اختیـار    ) نامحدود
به دلخواه خود ، نیاز به داشتن تبحر در بکارگیري رایانه بدون اشخاص خواهد بود و ایشان می توانند

بـر روي   و خودکـار  بطور اختصاصـی  اطالعات انتخابی  نهایتا انگشت انتخاب کرده و زدنمنوها را با 
  بـه نمـایش در    و یا بر روي صـفحه نمایشـگر کیوسـک    شدهاز طریق بلوتوث ارسال  ایشانموبایل 
  .پرینت شدن اطالعات انتخابی نیز براي کاربر وجود داردهمچنین امکان ایمیل و یا  می آید

  
  .سایت مراجعه نماییدوب جهت اطالعات بیشتر به کاتالوگ سامانه کیوسک هوشمند در 

  

  
نمونه اي از کیوسک اطالع رسانی به همراه 
 مانیتور فینگر تاچ، بلند گو  و دستگاه بلوتوث

 GSM Modemو
  
  
  
  
  
  

  :بلوتوث ردازشیسرور دریافت پ سیستم) 2-5
  

فایلهاي  سایز و نوع ،بدون محدودیت در تعداداز طریق بلوتوث  هر گونه فایلو ذخیره خودکار  دریافت
  و  بدون نیاز به تایید مجوز دریافتدریافتی 

 
 قابل بکارگیري بعنوان صندوق انتقادات و پیشنهادات 
 عدم نیاز به مجوز براي دریافت فایل 
 ر سرعت ممکندریافت اطالعات با حداکث 
 نمایش و ذخیره اسم و آدرس گوشیها در گزارشات 
  سرور دریافت و ارسال دو طرفه(کارکرد در امور پردازشی( 
 گزارش جامع دریافتها 

  نمونه اي از دستگاه هاي ارسال بلوتوث:    

  
  
  متر 20تا   برد سیستم

 )بدون آنتن( 

  
  

متر  40برد سیستم  تا 
 )بدون آنتن(

  
  
  متر  60تا برد سیستم  

 )برد بلند داخلیآنتن (

 
 متر 100برد سیستم  تا 

  ) آنتن خارجی پر قدرت(
 



  :نکات مهم 
  

  .به رایانه متصل می شوند  USBبا پورت  بلوتوث دستگاه هايتمامی :  1نکته
  .وجود دارد نیز به طور همزمان این سیستمهاارسال، امکان استفاده از  تعدادجهت افزایش :  3نکته

  
  

  : جانبی هاي دستگاه )4
  

باشد زیرا تـوان سـیگنالها   نمتر بیشتر  3از  بهتر است  USBطول کابل  در حالت عادي از نظر فنی   
به شدت کاهش می یابد، لذا در مواقعی که الزم است فاصله ي دستگاه بلوتوث از رایانه زیاد باشـد،  

  .استفاده نمود متر 60الی  40تا حدود  می توان از دستگاه ارتقا دهنده طول کابل
 
 

  USBدهنده طول کابل  دستگاه ارتقا

 

  ! : در ضمن نگران نباشید) 5
     

از یک استند، بنر و یا پارچه کافیست  شما بلوتوث دستگاه خود را فعال نمایند نیز مخاطباناینکه  براي       
در محلی که سیستم  ر سایز مطلوبد استند روبرواطالعات قید شده بر روي نظیر  یحاوي اطالعات تبلیغاتی

  . قرار دهیددر مقابل دید حضار،  است بلوتوث قرار گرفته
  

 درصد 90، طبق تجربه، باالي مخاطبین و رایگان بودنکنجکاوي  شدن منبع ارسال،با توجه به مشخص 
  .خود را فعال خواهند نمود دستگاه بلوتوث اشخاص، 

  
  

  به همراه پایه نگهدارنده   روبرور استند به کلیه خریداران یک استند زیبا  نظی
 .به صورت رایگان اهدا می گردد

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  


