
PRIMEIRA PLATAFORMA DE APLICAÇÕES DE SINALIZAÇÃO INTERATIVA
MULTITOUCH-APPSTORE.com



MARKETING INTERATIVO / INFORMAÇÃO / ENTERTENIMENTO / COLABORAÇÃO

MELHORES APLICAÇÕES. PARA MELHORES SOLUÇÕES TÁTEIS.
A primeira plataforma de aplicações dedicada para sinalização interativa em touchscreen de grande escala.



Toque intuitivo para gerir e personalizar facil-

mente aplicações e widgets para as suas próprias 

soluções individuais de sinalização interativa.

A primeira loja de aplicações especializada 

em software de sinalização interativa profis-

sional para todos os ecrãs, mesas, quiosques e 

videowalls.



TECNOLOGIA AVANÇADA

Controlo multi-toque e multi-usuário 

ilimitado e ainda reconhecimento de 

objetos em todos os ecrãs de grande 

escala.

APLICAÇÕES PRONTAS A USAR

Personalizar aplicações de sinalização 

interativa em vez de os desenvolver 

a partir do zero, economiza tempo, 

esforço e dinheiro.

O SEU CONTEÚDO, 

O SEU DESIGN

Transforme os seus próprios conteúdos 

e estilos em experiências interativas 

envolventes – Sem necessidade de 

conhecimentos de programação



PARA TODOS OS ECRÃS MULTI-TOQUE, MESAS, QUIOSQUES E VIDEOWALLS



PARA FABRICANTES

Combine os seus ecrãs táteis profissi-

onais com um software multi-usuário 

inovador para soluções completas.

 PARA EMPRESAS

Transforme os seus produtos e marcas 

em soluções de marketing efetivas no 

ponto de venda e informações.

PARA CRIATIVOS   

Personalize as suas próprias soluções de 

sinalização interativa com o seu conteúdo 

e com o seu design corporativo.



TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO 
DE OBJETOS INTEGRADA

Em vez de estruturas de menu complexas, 

os usuários podem aceder às informações 

solicitadas simplesmente colocando qualquer 

objeto físico na superfície do ecrã tátil.



APPSUITE: Ecrã Tátil CMS

Tipo de software

Cliente Nativo de software (instalador Windows)

Sistema Operativo

Windows 7 / 8 / 10 (32/64 bit)

Espaço do disco

~1 GB

Protocolos de interface toque

TUIO & WinTouch
Tecnologia integrada de reconhecimento de 
objetos

A AppSuite será instalado como um cliente nativo de software. 
Efetivamente, como sistema operativo interativo, A AppSuite 
constitui a superfície central do ecrã tátil. A partir daqui, 
aplicações e projetos são geridos e iniciados. Ao conectar-
se à AppStore, pode descarregar as últimas atualizações e 
aplicações.



APLICAÇÕES MULTI-USUÁRIO

Todas as apliações baseadas em

eyefactive MultiTouch SDK (C++ / OpenGL)

Pontos de contacto / usuários suportados

Ilimitado + Suporte de reconhecimento de 
objetos

Touchscreen suportados

Ecrãs, mesas, terminais, totens, videowalls, tablets 
(Windows)

Tecnologias de toque suportadas

PCAP, IR-Frame, InGlassTM, Camera-based

Aplicações interativas em touchscreen de grande escala 
oferecem novas oportunidades para conceitos de software 
inovadores que são dificilmente imagináveis para smartphones 
ou tablets: multi-usuário. Controlar uma aplicação em paralelo 
e simultaneamente com vários usuários num só ecrã, mostra 
uma evolução na interação Homem-Computador



PRATELEIRAS VIRTUAIS

SOCIAL MEDIA

COLAGENS DE MULTIMÉDIA

NAVEGADOR DE ARQUIVOS

MAPAS / PONTOS DE INTERESSE

COMENTÁRIOS

FORMULÁRIOS

QUIZZES

JOGOS MULTI-JOGADORES

WEBSITES

...



PONTO DE 
INFORMAÇÃO

PONTO DE VENDA
PONTO DE 

ENTRETENIMENTO

LOJAS // CENTRO COMERCIAL // 
MUSEUS // HOTÉIS // RESTAURAN-
TES // FOYERS // ESPAÇOS PÚBLICOS 
// TRANSPORTES PÚBLICOS // EXPO-
SIÇÕES COMERCIAIS // EVENTOS // 
BARES // CLUBS // ...



PORQUÊ 
SOLUÇÕES 
DE SINTONI-
ZAÇÃO INTER-
ATIVA TOUCH-
SCREEN?

SURPREENDA OS SEUS CLIENTES
Entregue experiências interativas envolventes no 
ponto de venda, informação e entretenimento

INFORMAÇÃO EFICAZ
Combine a sua mensagem com informações 
interativas para alcançar o seu público de forma 
mais eficaz

VENDA MAIS!
Promova ao máximo as suas marcas, produtos e 
serviços.

CONTATE-NOS 
Conheça os seus clientes e crie leads com formu-
lários interativos e comentários.

MEÇA O SEU SUCESSO
Obtenha informações sobre o conteúdo mais 
bem sucedido para que possa continuamente 
optimizar a sua solução.



MUSEUM EQUIPA NACIONAL DE FUTEBOL, EQUADOR
Aplicações personalizadas em grande escala de mesas touchscreen LCD



LOJA INOVADORA PARA MARS / PEDIGREE NA ALEMANHA
Aplicações personalizadas numa caixa touchscreen transparente



ZAAGTECH / AIMS @ INFOCOMM MEA, DUBAI
Aplicações personalizadas em grande escala de walls lcd touchscreen



OPTIMUM-MEDIA / VÁRIAS FARMÁCIAS
Prateleiras de produtos virtuais em grande escala de walls touchscreen





LICENCIA-
MENTO E 
PREÇOS

EXPERIMENTE ANTES DE COMPRAR
Descarregue e teste a AppSuite e todas as 
aplicações gratuitamente – sem limitações de 
funcionalidades

LICENCIAMENTO FLEXÍVEL
Apenas pague por aplicações e funcionalidades 
que realmente precisa.

PROJETOS ILIMITADOS
Com uma licença, você cria projetos ilimitados no 
seu sistema alvo.

WIDGETS GRÁTIS
Todas as aplicações fornecem várias funciona-
lidades, enquanto tipos de media e recipientes 
são gratuitos, como widgets.

DESCONTOS PROGRESSIVOS
Obtenha maiores descontos, adquirindo mais 
licenças.



VERSÃO GRATUITA LICENÇA TEMPORÁRIA LICENÇA COMPLETA

APPSUITE CMS

ATUALIZAÇÕES GRATUITAS

FUNCIONALIDADES COMPLETAS

CRIE PROJETOS & MODS ILIMITADOS ILIMITADOS ILIMITADOS

REGISTO REQUERIDO PASSO 1 PASSO 2 PASSO 2

SEM WATERMARKS & POP-UPS -  (TEMPORÁRIO)

CUSTOS / DISPOSITIVO GRATUITO DESDE € 29,00 / DIA DESDE € 199,00

LICENÇAS APP: COMPARAÇÃO



DOWNLOAD

Descarregue e instale o AppSuite 

CMS gratuitamente em cada 

Windows PC / mediaplayer.

IMPLEMENTAÇÃO

Soluções de software individuais 

para todos os ecrãs touchscreen, 

mesas, quiosques, terminais e 

videowalls.

CUSTOMIZE

Descarregue a aplicação na 

AppStore e personalize facil-

mente com o seu conteúdo e 

projetos.



O SEU CONTEÚDO

O SEU DESIGN





APPSUITE CMS: BACKEND

MENU INICIAL

FERRAMENTA DE RECONHECIMENTO DE 
OBJETOS

PROJETO DEMO

CENTRO DE AJUDA

INTERFACE GRÁFICA FÁCIL DE USAR

NAVEGADOR APP



FORMATOS E INTERFACES SUPORTADOS

Interaja com imagens de produtos e 
gráficos de informações em formatos 

pixel (JPG / PNG).

Reproduza um trailer em formatos 
comuns como Apple Quicktime ou 

MPEG.

Integre documentos PDF para exibir em 
brochuras e apresentações.

Formatos 3D interativos suportados pelo 
framework Assimp, incluindo texturas.

Mostre conteúdo web interativo online 
e offline com HTML5 e Flash.

Aplicação necessária: WebBrowser

Conecte e inicie aplicações nativas do 
Windows dentro da AppSuite.

Aplicação necessária: XStarter



MÍNIMO STANDARD HIGH-END

CPU Intel Core i5 U
(2 Core Notebook CPU)

Intel Core i5 Intel Core i7

GPU (Placa de vídeo) Intel HD Graphics 540
(gráficos de processador)

Nvidia GTX 740
(cartão dedicado)

Nvidia GTX 1070
(cartão dedicado)

RAM 4 GB min. 4 GB min. 8 GB

SISTEMA OPERATIVO (OS) Windows 7 / 8.1 / 10
(32 / 64 bit)

Windows 7 / 8.1 / 10
(32 / 64 bit)

Windows 7 / 8.1 / 10
(64 bit)

RECOMENDADO PARA

Sistema de teste
(Laptop, NUC)

Sistema ao vivo
(HD)

Sistema ao vivo
(4K / 8K / Video-Wall)

HARDWARE: COMPARAÇÃO



APOIO & LINKS
Clicando nos campos abaixo, abre o seu navegador web padrão:

  ABRAAPPSTORE: INICIE TOUR
Todos os detalhes sobre AppSuite, AppStore e aplicaões

  ABRAAPPSTORE: NAVEGAR APLICAÇÔES
Saiba mais sobre aplicações e widgets.

APPSTORE: APOIO & FAQ
Apoio, documentação & tutoriais.   ABRA

http://redirect.eyefactive.com/redirect.php?utm_source=redirect-link&utm_medium=doc&utm_campaign=website_landing&utm_content=multitouch-appstore.com_tour&redirect=aHR0cHM6Ly93d3cubXVsdGl0b3VjaC1hcHBzdG9yZS5jb20vZW4vZmVhdHVyZXMvb3ZlcnZpZXc=
http://redirect.eyefactive.com/redirect.php?utm_source=redirect-link&utm_medium=doc&utm_campaign=website_landing&utm_content=multitouch-appstore.com_apps&redirect=aHR0cHM6Ly93d3cubXVsdGl0b3VjaC1hcHBzdG9yZS5jb20vZW4vYXBwcw==
http://redirect.eyefactive.com/redirect.php?utm_source=redirect-link&utm_medium=doc&utm_campaign=website_landing&utm_content=multitouch-appstore.com_support&redirect=aHR0cHM6Ly93d3cubXVsdGl0b3VjaC1hcHBzdG9yZS5jb20vZW4vc3VwcG9ydA==


INTERACTIVE SIGNAGE XXL

Saiba mais sobre as nossas tecnologias e 

produtos interativos aqui: 

  www.eyefactive.com

MULTI-TOQUE - APPSTORE

Comece o tour, navegue por aplicações e 

widgets e descarregue a sua versão gratuita 

da AppSuite em: 

  www.multitouch-appstore.com

http://redirect.eyefactive.com/redirect.php?utm_source=redirect-link&utm_medium=doc&utm_campaign=website&utm_content=eyefactive.com&redirect=aHR0cDovL3d3dy5leWVmYWN0aXZlLmNvbS9lbg==
http://redirect.eyefactive.com/redirect.php?utm_source=redirect-link&utm_medium=doc&utm_campaign=website&utm_content=multitouch-appstore.com&redirect=aHR0cHM6Ly93d3cubXVsdGl0b3VjaC1hcHBzdG9yZS5jb20vZW4=


 TOUCH FUTURE. TOGETHER.

  CONTACT US

http://redirect.eyefactive.com/redirect.php?utm_source=redirect-link&utm_medium=doc&utm_campaign=website&utm_content=eyefactive.com&redirect=aHR0cDovL3d3dy5leWVmYWN0aXZlLmNvbS9lbg==
http://redirect.eyefactive.com/redirect.php?utm_source=redirect-link&utm_medium=doc&utm_campaign=social&utm_content=googleplus&redirect=aHR0cHM6Ly9wbHVzLmdvb2dsZS5jb20vK2V5ZWZhY3RpdmU=
http://redirect.eyefactive.com/redirect.php?utm_source=redirect-link&utm_medium=doc&utm_campaign=social&utm_content=facebook&redirect=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2V5ZWZhY3RpdmU=
http://redirect.eyefactive.com/redirect.php?utm_source=redirect-link&utm_medium=doc&utm_campaign=social&utm_content=twitter&redirect=aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9leWVmYWN0aXZl
http://redirect.eyefactive.com/redirect.php?utm_source=redirect-link&utm_medium=doc&utm_campaign=social&utm_content=youtube&redirect=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vZXllZmFjdGl2ZQ==
http://redirect.eyefactive.com/redirect.php?utm_source=redirect-link&utm_medium=doc&utm_campaign=website_landing&utm_content=eyefactive.com_contact&redirect=aHR0cDovL3d3dy5leWVmYWN0aXZlLmNvbS9lbi9jb250YWN0

