
Confi gure a programação e conteúdos que serão 
exibidos nas televisões da sua organização. 
A Corporative TV permite criação de diversos 
canais, que podem ser acessados por qualquer 
dispositivo com acesso à internet.

SA Corporative TV 

Gire a tela do seu dispositivo 
para uma leitura mais confortável, 
caso esteja visualizando este 
documento pelo celular ou tablet.



Exiba suas informações de indicadores, customizações 
ou campanhas internas de forma efi caz e para todos na 
instituição, separando os conteúdos por canais de exibição 
conforme o interesse individual de cada área.

Gestão corporativa
à vista

Conheça as principais aplicações

GERENCIAMENTO REMOTO
O conteúdo de todas as televisões pode ser gerenciado 
de forma completamente remota, podendo defi nir uma 
programação específi ca para cada um deles e inclusive 
colocar o dispositivo em modo Standby remotamente.

ALERTAS PERSONALIZÁVEIS
Os alertas que aparecem durante a exibição da 
programação do canal podem ser customizados com 
ícones e sons diferentes, mensagens em texto e voz, além 
de ajustar o tempo de duração do pop-up.

INTEGRAÇÃO COM QR CODE
Ao confi gurar um slide para apresentar na TV é possível 
adicionar a ele um link, que durante a programação será 
representado por um QR Code ao lado da tela.

PLAYLISTS POR CANAL
Cada canal criado pode ser confi gurado com a sua 
playlist, assim como cada playlist pode ser confi gurada 
com seus slides. Eles permitem ajuste áudio, volume, 
imagem de fundo, transição, tempo de duração e 
periodicidade de exibição.

EXIBIÇÃO SIMULTÂNEA
É possível programar mais de um dispositivo para exibir 
conteúdos diferentes, tendo cada um a sua respectiva 
confi guração. Além disso, você também pode fazer com 
que mais de um canal exiba, ao mesmo tempo, um mesmo 
conjunto de slides, sem que ele tenha que ser duplicado.

EXIBIÇÃO DE CONTEÚDO EXTERNO
Através dos spotlets é possível exibir conteúdos 
diretamente de um arquivo HTML personalizado.

INTEGRAÇÃO COM PORTAIS
Portais de vídeo como o Youtube, podem ser integrados 
na programação do canal da sua televisão corporativa.

INTEGRAÇÃO COM A SUITE SA
A integração da SA Corporative TV à Suite SA torna 
possível que se monte apresentações diretamente no SA 
Apresentador e também mostre indicadores em tempo real.



Entre em contato e saiba
mais sobre os nossos serviços

www.interact.com.br

0800 643 5100

Componentes disponíveis e complementares

Benefícios e funcionalidades
  Vídeos podem rodar diretamente do servidor local, evitando sobrecarga da internet;

  Alertas personalizáveis com locutor virtual, integrados diretamente com o SA Strategic Adviser;

  Exibição de aplicações ou hotsites customizados para a sua necessidade;

  Gráfi cos interativos e totalmente integrados com o SA Strategic Adviser;

  Diversos dispositivos exibindo simultaneamente diferentes canais previamente confi gurados;

  Áudios com total controle de volume e timing;

  Integração com portais de vídeo como Youtube;

  Conteúdo interativo com o gerador de QR Code da TV;

  Gerenciamento de imagens e organização de galerias

por conteúdos com diversos efeitos de transição.


