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SiteKiosk wspiera cię
w projektach takich jak

� Automaty biletowe, kioski i
Terminale internetowe

� Digital Signage

� Przemysł motoryzacyjny,
Logistyka i ruch drogowy
� Firmowy dostęp do 
Internetu i Intranet

� Dostęp pracownika
Samoobsługa pracowników

� Zdalna administracja i
konserwacja komputerów

� Komputery klienckie w sklepach

� Aplikacje bankowe

� Informatyka i Telekomunikacja

� Publikowanie i media

� Hotelarstwo i turystyka

� Chemia i farmacja

� Arcade i konsole do gier

� Biblioteki, szkoły i uniwersytety 

� Muzea, organizacje i
Kościoły

� Targi i wystawy

Jest to oprogramowanie 
zapewniające bezpieczeństwo 
publicznie udostępnionych 
urządzeń. Urządzenia z 
oprogramowaniem Sitekiosk  
są odporne na manipulacje i 
działają  w sposób niezawodny 
i stabilny w systemie Windows i 
Android. Zabezpiecza 
internetowe treści / zawartości  
takie jak strony internetowe 
PDF lub wideo, dowolny typ 
aplikacji (np. mobilne aplikacje, 
aplikacje internetowe lub 
własne aplikacje) mogą  być 
bezpiecznie zintegrowane.

Z pomocą SiteKiosk możesz 
zdefiniować, jak i ograniczyć 
dostęp do stron internetowych, 
systemu operacyjnego,  
ustawień i programów. W 
połączenie z innymi środkami 
bezpieczeństwa, SiteKiosk 
zabezpiecza system operacyjny 
zaraz po uruchomieniu 
systemu w trybie kiosku.

Zaprojektuj własne treści
Dzięki SiteKiosk zyskujesz 
wysoko adaptacyjny system 
zarządzania treścią (dawniej 
SiteCaster) dla profesjonalnego 
Digital Signage oraz 
samoobsługowych aplikacji. 
SiteKiosk może być 
monitorowany i obsługiwane 
przez system do zdalnej 
administracji (dawniej 
SiteRemote). Twórz i aktualizuj 
własne aplikacje, wyświetlaj 
informacje i interfejs 
użytkownika. Na przykład 
stwórz samoobsługowe 
rozwiązanie do zamawiania z 
backendowym połączeniem 
obsługi gotówki i systemu 
zarządzania towarem.

Dla Windows i Android

CO TO JEST SITEKIOSK ?

Co to jest SiteKiosk?
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Automatyczne uruchamianie 
systemu
Przy każdym uruchomieniu 
systemu SiteKiosk uruchamia 
się automatycznie z wybranymi 
ustawieniami (Rys. 1). Funkcje 
automatycznego uruchamiania 
i wymiany powłoki zapewniają, 
że SiteKiosk automatycznie 
uruchamia się z poprawnymi 
parametrami. Dla zwiększenia 
bezpieczeństwa SiteKiosk 
zastępuje powłokę Windows 
bezpieczną powłoką SiteKiosk. 
Dostęp do systemu 
operacyjnego i normalnej 
przeglądarki jest zablokowany, 
aby zapewnić działanie 
systemu odporne na 
manipulacje.

Stabilność i niezawodność
Rozbudowane funkcje 
konserwacji i monitorowania 
zapewniają stabilne i płynne 
działanie systemu. SiteKiosk 
oferuje również 
dostosowywalne okna alertów, 
np. dotyczące konserwacji 
serwera lub problemów z 
siecią.

Wykrywanie błędów i 
automatyczne odzyskiwanie
Awarie, błędy i inne problemy 
są identyfikowane i 
naprawiane automatycznie za 
pomocą zintegrowanego 
oprogramowania watchdog. 
Twój system jest chroniony 
przez cały czas.

Menedżer bezpieczeństwa 
systemu
Umożliwia zabezpieczenie 
systemu Windows za pomocą 
zaledwie kilku kliknięć. 
Domyślnie uprawnienia są 
ustawione na takie, które będą 
działać dla większości 
użytkowników, ale dla każdego 
pliku i folderu możesz ustawić 
indywidualne uprawnienia na 
poziomie systemu 
operacyjnego, a tym samym 
zwiększyć bezpieczeństwo 
swoich kiosków (Rys. 2).

Dostęp i zawartość
Wykorzystując 
wielopoziomową koncepcję 
bezpieczeństwa, użytkownicy 
mogą uzyskiwać dostęp tylko 
do systemu i stron 
internetowych, na które 
zezwolono.

Jako operator ogólnodostępnych systemów, takich jak kioski w punktach sprzedaży, 
wyświetlacze informacyjne i interaktywne tablety, chcesz zadbać o to, aby goście nie 
mieli dostępu do systemu w sposób niezgodny z przeznaczeniem. SiteKiosk 
niezawodnie zabezpiecza systemy kiosków za pomocą rozbudowanych funkcji 
blokowania, aby zapewnić płynne działanie systemu i zadowolenie klientów.

OCHRONA
Niezawodna ochrona Twoich urządzeń

Ochrona - Niezawodna ochrona Twoich urządzeń

Rys. 1: Auto start i zmiana powłoki

Rys. 2: Prawa dostępu do plików i folderów
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Rys. 3: Opcje wygaszacza ekranu

Rys. 4: Ograniczona przestrzeń surfowania

Rys. 5: Filtr treści w czasie rzeczywistym

Wykorzystanie sprzętu
Ogranicz dostęp do dysków, 
funkcji klawiatury i myszy, 
portów USB i funkcji 
drukowania w systemie 
Windows.

Dostęp i bezpieczeństwo 
Dostęp administratora jest 
chroniony przez 
niestandardową kombinację 
klawiszy i hasło. Dzięki 
dodatkowym ustawieniom 
bezpieczeństwa możesz 
dostosować dostęp do 
systemu i wprowadzić różne 
ustawienia dostępu związane z 
przeglądarką, aby spełnić 
potrzeby swojego projektu.

Automatyczne wylogowanie i 
resetowanie sesji
Podczas konfigurowania 
SiteKiosk możesz ustawić czas 
bezczynności systemu. Po 
osiągnięciu czasu 
bezczynności sesja 
użytkownika w systemie jest 
automatycznie przerywana i 
zamykane są wszystkie okna 
przeglądarki i aplikacji. Historia 
użytkownika, taka jak pliki 
tymczasowe, historia 
przeglądarki, certyfikaty, pliki 
do pobrania, dane logowania i 
pliki cookie, są usuwane, a 
strona startowa jest ponownie 
ładowana.

Wygaszacz ekranu i monitor 
dodatkowy
Gdy terminal nie jest używany, 
wybrana przez Ciebie 
zawartość zostanie 
automatycznie wyświetlona 
przez wygaszacz ekranu. Treści 
można również zapętlić na 
nieinteraktywnym monitorze 
wtórnym w celu wyświetlania 
filmów, zdjęć, witryn 
internetowych lub nośników 
reklamowych i oznakowania 
cyfrowego. Możesz wdrożyć 
zawartość lokalnie lub zdalnie 
za pośrednictwem chmury lub 
serwera, korzystając z funkcji 
zarządzania SiteKiosk (Rys. 3).

Ograniczony obszar surfowania
Obszar surfowania określa, 
które strony mogą być 
przeglądane w przeglądarce. 
Strony te mogą być oparte na 
sieci WWW lub przechowywane 
lokalnie. Na przykład możesz 
ograniczyć dostęp tylko do 
stron internetowych swojej 
organizacji. Możesz dokładnie 
określić, jakie treści 
internetowe powinny być 
dostępne dla użytkowników 
(rys. 4).

Internetowy filtr treści
Internetowy filtr treści SiteKiosk 
blokuje w czasie rzeczywistym 
strony internetowe, które 
wyświetlają potencjalnie 
nieodpowiednie treści (rys. 5). 
Możesz użyć ustawień, aby 
aktywować filtr tylko w 
określonych godzinach. Baza 
danych filtrów treści zawiera 
około 700 000 domen, a także 
liczne reguły kryteriów słów i 
sprawdza aktualizacje przy 
każdym uruchomieniu 
systemu. Użytkownicy mają 
możliwość wysłania sprzeciwu, 
jeśli uważają, że witryna została 
nieprawidłowo zablokowana.

Zarządzanie oknami i 
dialogami
Okna dialogowe, okna i menu z 
systemu operacyjnego lub 
dozwolonych aplikacji 
zewnętrznych mogą być 
automatycznie monitorowane i 
wyświetlane lub blokowane.
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Aplikacje
Masz możliwość oferowania 
użytkownikom aplikacji z menu 
startowego, interfejsu 
przeglądarki lub uruchamiając 
je automatycznie na początku 
każdej sesji użytkownika. 
Wszelkie dozwolone aplikacje 
są monitorowane przez 
SiteKiosk i automatycznie 
zamykane po każdym 
wylogowaniu (Rys. 6).

Urządzenia wejściowe
W systemie Windows SiteKiosk 
obsługuje urządzenia 
wejściowe USB, które wysyłają 
dane za pomocą emulacji 
klawiatury. Dane te będą 
przetwarzane przez SiteKiosk 
Object model. Masz możliwość 
korzystania z szerokiej gamy 
urządzeń wejściowych lub 
czytników, takich jak RFID, 
karty inteligentne lub czytniki 
kart magnetycznych. 
Umożliwia to na przykład 
odczytywanie legitymacji 
pracowników w celu 
przesyłania danych do aplikacji 
HR w celu przetworzenia.

Drukowanie
SiteKiosk monitoruje drukarki 
lokalne i sieciowe 
zainstalowane w systemie 
Windows. Zadania drukowania 
mogą być monitorowane i 
mają ograniczony rozmiar.

Pliki dziennika
Zarejestrowane użycie 
umożliwia centralną ocenę 
zdarzeń w zdalnych systemach 
kioskowych za pośrednictwem 
chmury SiteKiosk lub dostępu 
do serwera.

Pliki do pobrania
Menedżer pobierania pozwala 
kontrolować opcje pobierania 
dostępne dla użytkownika. 
Możesz kontrolować 
maksymalny rozmiar 
pobierania, zezwalaj tylko na 
pobieranie z niektórych

strony internetowe lub wyłącz 
pobieranie. Dodatkowo można 
określić, jakie typy plików 
można pobierać (Rys. 6).

Menedżer plików
W systemie Windows menedżer 
plików umożliwia 
skonfigurowanie 
ograniczonego i bezpiecznego 
dostępu do plików lokalnych 
dla użytkowników. Daje to 
użytkownikom możliwość 
pracy z plikami lokalnymi i 
uzyskiwania dostępu do 
pobranych plików. Możesz 
zdefiniować programy, które 
mogą otwierać określone typy 
plików (Rys. 7).

SITEKIOSK ANDROID
Narzędzie konfiguracyjne
Usprawnione menu 
konfiguracyjne SiteKiosk 
Android jest zoptymalizowane 
pod kątem obsługi dotykowej 
(rys. 8). Dzięki temu możesz 
wprowadzać zmiany 
bezpośrednio na urządzeniu i 
natychmiast sprawdzać 
zmiany.

Launcher i kontrola aplikacji 
Ogranicz użycie tabletu z 
systemem Android do jednej 
lub kilku aplikacji. Aplikacje 
mogą być uruchamiane 
automatycznie (rys. 9).

Ograniczanie stron 
internetowych i blokowanie 
nieodpowiednich treści
Użyj obszaru surfowania, aby 
ograniczyć dostęp tylko do 
witryn, na które chcesz 
zezwolić. Internet Content 
Filter automatycznie blokuje 
nieodpowiednie treści w 
otwartym środowisku 
przeglądania sieci na 
podstawie kilku kryteriów.

Rys. 6: Dozwolone aplikacje

Rys. 7: Pliki i pobieranie

Rys 8: Zoptymalizowane menu Androida

Rys. 9: Launcher aplikacji na Androidzie
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ZARZĄDZANIE
Scentralizowane zdalne zarządzanie i monitorowanie

W celu codziennego administrowania 
urządzeniami kioskowymi możesz skonfigurować 
zespoły z użytkownikami, które mają określone 
uprawnienia użytkownika na podstawie 
utworzonych ról. Masz możliwość przesyłania 
plików, zmiany konfiguracji i wykonywania 
restartów. Z opcjonalną licencją SiteKiosk Server 
lub Cloud możesz również uruchamiać kampanie 
digital signage. Nasze rozwiązanie do zdalnego 
pulpitu umożliwia również bezpośredni dostęp do 
poszczególnych systemów.

SiteKiosk nie tylko zabezpiecza Twoje urządzenia, ale także zapewnia dostęp do zdalnego 
zarządzania i monitorowania wszystkich Twoich systemów (wymaga opcjonalnej licencji). 
Komunikaty alertów informują o problemie z urządzeniem. Po zalogowaniu możesz przeglądać 
status i zarządzać swoimi terminalami. System Jobs ułatwia dystrybucję plików do systemów 
zdalnych i grupowanie innych typowych zadań, aby zaoszczędzić czas.

Administracja i monitorowanie
Rozbudowane funkcje zarządzania umożliwiają 
proaktywną konserwację systemów. Monitoruj 
swój sprzęt za pomocą wykresów dotyczących 
obciążenia procesora, zużycia pamięci i połączenia 
sieciowego poszczególnych urządzeń. Sprawdź 
stan systemu i wykorzystanie swoich systemów. 
Wyświetlaj i analizuj komunikaty o błędach oraz 
wpisy dziennika w czasie rzeczywistym.

Zarządzanie kioskami
Komunikaty alarmowe informują o problemach w 
kiosku, takich jak nieplanowane ponowne 
uruchomienie, niski poziom papieru w drukarce 
lub zacięcie drukarki i wiele innych. W ramach 
dostosowania SiteKiosk Server można zintegrować 
z innymi aplikacjami i infrastrukturą wewnętrzną. 
Na przykład SiteKiosk może wysyłać dane z innych 
aplikacji na serwer w celu przetworzenia.
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MONITOROWANIE I RAPORTOWANIE 

Serwerowa konsola zarządania
◆ Przeglądanie urządzeń (Rys. 1)
◆ Grupowanie klientów / folderów wirtualnych
◆ Zrzuty ekranu z pulpitu urządzenia
◆ Mapy lokalizacji wszystkich klientów
◆ Śledzenie GPS dla tabletów z systemem Android

Raporty i statystyki
◆ Raporty dotyczące czasów użytkowania (rys. 2) i

zachowania użytkownika
◆ Pliki dziennika do rozwiązywania problemów

statystyki w czasie rzeczywistym
◆ Inwentaryzacja oprogramowania i sprzętu, dane

dotyczące wydajności (ruch w sieci, procesor,
wykorzystanie, temperatura)

ZADANIA I TREŚĆ

Zdefiniuj zadania i rozpowszechniaj zawartość
◆ Gotowe szablony pracy do typowych zadań

(Rys. 3)
◆ Indywidualne zadania do zmiany pojedynczych

lub grup klientów
◆ Dynamiczne wykonywanie zadań w oparciu o

wyzwalacze zdarzeń
◆ Zarządzanie plikami
◆ Synchronizacja plików
◆ Tworzenie i dystrybucja aplikacji i

interaktywnych interfejsów użytkownika (digital
signage)

DOSTĘP UŻYTKOWNIKA

Połączenie LDAP i dostęp użytkownika
◆ Niezależne, centralne uwierzytelnianie

użytkowników i administracja lub połączenie z
własnym serwerem przez Active Directory

◆ Uwierzytelnianie dwuskładnikowe
◆ Kompleksowe protokoły audytu

Rys. 1: Główna serwerowa konsola zarządzania

Rys. 2: Statystyki użytkowania i wykorzystania

Rys. 3: Automatyzuj zadania i rozpowszechniaj treści
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ZDALNE ZARZĄDANIE

Monitoruj i zarządzaj urządzeniami zdalnie
◆ Zdalnie zmieniaj pliki konfiguracyjne i inne pliki
◆ Zdalny dostęp do pulpitu za pośrednictwem

UltraVNC, również w środowiskach NAT
(niedostępne na wszystkich urządzeniach z
systemem Android)

◆ Zrzuty ekranu z pulpitu klienta
◆ Zdalne monitorowanie i analiza błędów (Rys. 4)
◆ Alerty e-mail (niski poziom tonera w drukarce,

pełny dysk itp.)
◆ Wysyłaj polecenia i zadania do klientów
◆ Zadania wsadowe dla klientów indywidualnych i

Definiuj grupy klientów

INTELIGENTNA KONTROLA KIOSKU
Obsługa kiosku za pomocą smartfona dla 
terminali Windows
◆ Zdalne sterowanie terminalami, wyświetlaczami i 

tabletami za pomocą smartfona (Rys. 5)
◆ Terminal jest zdalnie sterowany za pomocą 

przeglądarki na smartfonie użytkownika, w tym 
celu użytkownik nie musi instalować dodatkowej 
aplikacji

◆ Obsługa kiosku poprzez wywołanie strony 
internetowej przez kod QR lub adres URL za 
pomocą smartfona

◆ Komunikacja między urządzeniem końcowym a 
serwerem przez bezpieczne połączenie

◆ Połączenie ograniczone czasowo

Rys. 4: Zdalne zarządzanie i monitorowanie

Rys. 5: Inteligentne 
sterowanie kioskiem
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Zwiększ zasięg swojej firmy i sprzedaż dzięki reklamie cyfrowej, interaktywnym 
doradcom sprzedaży lub intuicyjnym kioskom do samodzielnego zamawiania w 
punkcie sprzedaży (POS). Zapewnij gościom ekrany informacyjne, które wzmocnią 
Twój wizerunek i podniosą wartość Twojej marki. Z opcjonalną licencją SiteKiosk 
Server lub Cloud możesz korzystać z systemu zarządzania treścią SiteKiosk i tworzyć 
treści, które wywrą niezatarte wrażenie na Twoich klientach, gościach lub 
odwiedzających.

POKAŻ
Digital Signage i Samoobsługa

Elastyczność dla każdego scenariusza
Użyj SiteKiosk CMS do tworzenia 
niestandardowych reklam cyfrowych lub 
interaktywnych interfejsów użytkownika 
składających się z obrazów, filmów, tekstu i wielu 
innych elementów. Wyświetlaj treści 
multimedialne w oparciu o porę dnia, dzień 
tygodnia, czujniki zewnętrzne (np. czujniki 
zbliżeniowe) lub piloty. Użyj SiteKiosk CMS jako 
wygaszacza ekranu (tryb przyciągania), aby 
zapraszać klientów do interakcji z Twoim 
urządzeniem lub wyświetlać reklamy.

Wyświetlacze cyfrowe pod kontrolą
Dzięki potężnemu systemowi zarządzania treścią 
(CMS) firmy SiteKiosk nie ma żadnych ograniczeń 
w urzeczywistnianiu pomysłów w kioskach i 
wyświetlaczach: od prostych reklam po 
wielostronicowe i wielojęzyczne informacje – 
wszystko jest możliwe. Korzystając z cyfrowego 
oznakowania, nadal masz możliwość 
kontrolowania dostępu za pomocą funkcji 
ochrony SiteKiosk. Można na przykład wdrożyć 
bezpieczne terminale zamawiania z przyłączami 
kasowymi.



DIGITAL SIGNAGE i APLIKACJE 
INTERAKTYWNE
Kompleksowe opcje interaktywności
◆ Nawigacja oparta na stronach
◆ Przeglądaj katalogi produktów
◆ Wyświetlaj wyskakujące okienka z treścią, taką jak 

PDF, wideo, osadzone strony internetowe, obrazy 
i wiele więcej

◆ Automatyczne sekwencje pokazu slajdów
◆ Osadzaj obrazy, informacje o pogodzie, kanały 

RSS, kontenery, treści internetowe i wiele więcej

Podłączanie zewnętrznych czujników i urządzeń
◆ Reaguj na skany kodów kreskowych i czujniki, 

takie jak czytniki RFID lub czujniki zbliżeniowe
◆ Sterowanie urządzeniami wykonawczymi 

sprzętowymi
◆ Zdalna nawigacja między urządzeniami: 

sterowanie terminalami za pomocą tabletów z 
systemem Windows i Android

◆ Niestandardowe skrypty do obsługi złożonych 
scenariuszy

◆ Inteligentne sterowanie kioskami: pozwól 
klientom sterować bezdotykowymi kioskami za 
pomocą smartfona

◆ Scenariusze, takie jak Lift & Learn lub skanery 
produktów

REKLAMA KONTROLOWANA CZASEM I 
ZDARZENIAMI

Wyświetlaj zaplanowane i oparte na wydarzeniach 
kampanie medialne
◆ Zaplanuj kampanie medialne w oparciu o porę 

dnia, dzień tygodnia, zakres dat itp.
◆ Wyświetlanie reklam na podstawie aktywności 

użytkownika
ANIMACJE I SZABLONY

Generuj uwagę i angażuj klientów

◆ Liczne funkcje animacji, takie jak przesuwanie i 
powiększanie, ukrywanie/pokazywanie, 
transformacja 3D czy rozmycie

◆ Intuicyjny interfejs użytkownika: Szybki start dzięki 
łatwo adaptowalnym szablonom do różnych 
scenariuszy

◆ Standardowe elementy dla różnych rodzajów 
treści, takich jak obraz, wideo, tekst, pogoda, 
strona internetowa i wiele więcej

◆ Wygaszacze ekranu i przyciągają pętle 
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Zapewnij możliwości interakcji

Automatyczne zapętlanie reklam

Konfigurowalne szablony

Twórz pozytywne doświadczenia klientów



INTERFEJS UŻYTKOWNIKA
Intuicyjna obsługa ułatwiająca rozpoczęcie 
pracy
Łatwe zarządzanie treścią dzięki intuicyjnym 
ustawieniom w przeglądarce. Uzyskaj 
doskonałe rezultaty dzięki szczegółowym 
opcjom ustawień i łatwo edytuj, korzystając z 
wygodnych funkcji edycji, takich jak 
przeciąganie i upuszczanie, kopiowanie i 
wklejanie i wiele innych. Funkcje edycji 
dostępne na Twoim koncie Cloud są stale 
optymalizowane przez naszych programistów.

PRAWA UŻYTKOWNIKA I 
KOMPATYBILNOŚĆ
Uprawnienia i systemy operacyjne
Zapobiegaj przypadkowym lub 
niezamierzonym zmianom wprowadzanym 
przez innych redaktorów, którzy nie są 
przypisani do tego projektu, wybierając 
projekty, a nawet określone elementy 
zawartości projektów, które można edytować. 
SiteKiosk jest kompatybilny z systemami 
Windows i Android, oferując szeroką gamę 
urządzeń do wyboru. Treści są wyświetlane tak 
samo niezależnie od platformy 
oprogramowania kiosku i nie muszą być 
produkowane oddzielnie.

WSPARCIE WYŚWIETLACZA
Elastyczna prezentacja
Dostosuj zawartość do wszystkich rozmiarów i 
typów wyświetlania. Skorzystaj z możliwości 
publikowania treści na nieograniczonej liczbie 
podłączonych wyświetlaczy. Wybierz 
urządzenia i wyświetlacze do publikowania za 
pomocą rozbudowanych funkcji filtrowania i 
sortowania. Treści przesyłane do klientów nie 
wymagają stałego połączenia i mogą być 
odtwarzane w trybie offline.

WYGASZACZ EKRANU

Zapętlaj treści, które przyciągają klientów
Wybierz zawartość, która jest odtwarzana tylko 
podczas braku aktywności lub na niektórych 
monitorach. Wykorzystaj do tego filmy lub 
animacje i zwróć uwagę przechodzących 
klientów na Twój terminal. Treść może być 
przechowywana lokalnie lub na serwerze 
WWW. W systemie Android wygaszacz ekranu 
tabletu można automatycznie dezaktywować 
za pomocą rozpoznawania twarzy.
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II.
KONFIGURACJA I 
DOSTOSOWYWANIE
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KONFIGURACJA
Szybka i łatwa konfiguracja bez znajomości programowania

Edytor konfiguracji
SiteKiosk poprowadzi Cię krok 
po kroku przez różne 
ustawienia. Przejdź przez opcje 
edytora konfiguracji, aby 
szybko i łatwo wybrać 
ustawienia, które najlepiej 
pasują do Twojego projektu, 
bez konieczności kodowania 
(Rys. 1).

Zdalna konfiguracja przez 
chmurę/serwer
Możesz przetestować zdalne 
zarządzanie SiteKiosk za 
darmo, konfigurując konto 
zespołu na stronie logowania 
SiteKiosk Cloud. Po 
skonfigurowaniu konta 
zespołu możesz łatwo zmienić 
konfigurację SiteKiosk (Rys. 2).

Wsparcie i serwis
Na naszej stronie znajdziesz 
obszerną pomoc we 
wszystkich tematach 
związanych z SiteKiosk. 
Skorzystaj z naszej strony FAQ 
lub forum wsparcia, aby 
szybko znaleźć odpowiedzi. 
Dokumentacja SiteKiosk 
zapewnia kompleksowy i 
szczegółowy przegląd opcji 
oprogramowania SiteKiosk. 
Jeśli nadal masz pytania, po 
prostu skontaktuj się z nami, 
przesyłając prośbę o wsparcie 
– jesteśmy tutaj, aby pomóc.

Edytor ekranu startowego
Użyj edytora ekranu 
startowego, aby szybko 
zaprojektować interfejsy, 
dzięki którym kiosk będzie 
łatwy w obsłudze dla 
odwiedzających (Rys. 3).

Klawiatury ekranowe
Oprócz dołączonych klawiatur 
ekranowych, na życzenie 
możemy tworzyć indywidualne 
klawiatury z różnymi układami 
i funkcjami. Klawiatury 
ekranowe SiteKiosk 
zapewniają elastyczność, aby 
sprostać wymaganiom każdej 
sytuacji.

Rys. 1: SiteKiosk edytor konfiguracji

Rys. 2: Zdalna konfiguracja

Rys. 3: Konfiugracja ekranu startowego
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SITEKIOSK OBJECT MODEL
Do złożonych scenariuszy aplikacji

Sukces jest programowalny
W przypadku wielu scenariuszy możesz 
skonfigurować i obsługiwać SiteKiosk bez 
żadnej wiedzy programistycznej. W przypadku 
złożonych projektów o bardzo specyficznych 
wymaganiach, takich jak automatyzacja 
procesów, mogą być wymagane dodatkowe 
zmiany. Wszystkie elementy wizualne SiteKiosk 
są oparte na popularnych językach skryptowych, 
takich jak JavaScript, XML i HTML.

Niezależność
Ponieważ używane są popularne języki 
programowania, każdy, kto zna się na tworzeniu 
stron internetowych, może dostosować SiteKiosk 
bez dużego szkolenia.

SiteKiosk Object Model
Model obiektowy SiteKiosk to 
rozszerzenie JavaScript do 
niestandardowego 
programowania, które oferuje 
specyficzne obiekty, metody, 
zdarzenia i właściwości 
SiteKiosk. Daje to 
programistom możliwość 
automatyzacji procesów i 
tworzenia unikalnych 
niestandardowych rozwiązań 
za pomocą SiteKiosk.

Możesz także tworzyć interfejsy 
(API) dla własnego 
oprogramowania. Posiadając 
licencję, możesz używać 
Sitekiosk Cloud lub Server do 
tworzenia unikalnych 
rozwiązań monitorujących, 
aktualizowania danych i 
wyświetlania 
niestandardowych 
komunikatów o błędach za 
pomocą SiteKiosk Object 
Model.

Skórki i ekrany dotykowe
SiteKiosk oferuje najwyższą 
elastyczność pod względem 
układu interfejsu i 
dostosowań. Wszystkie 
elementy wizualne, takie jak 
projekty przeglądarek, 
szablony stron startowych, 
klawiatury ekranowe, dialogi 
alertów, ustawienia języka i 
paski narzędzi, są oparte na 
podstawowych technologiach 
internetowych, takich jak 
HTML, JavaScript i XML.

Deweloperzy mogą tworzyć 
własne projekty przeglądarek 
lub edytować istniejące 
projekty i funkcje 
przeglądarek. Ponieważ te 
elementy są oparte na 
popularnych technologiach 
internetowych, nauka nowego 
języka programowania nie jest 
wymagana.

Chętnie pomożemy!
Jeśli jesteś dobrze 
zorientowany w korzystaniu z 
HTML i JavaScript, przekonasz 
się, że model obiektów 
SiteKiosk jest naturalnym 
rozszerzeniem tego.

Jeśli wolisz skupić się na 
swojej podstawowej 
działalności i pozostawić 
dostosowania komuś innemu, 
możemy zaprojektować i 
opracować dla Ciebie 
niestandardowe projekty i 
funkcje przeglądarki. 
Skontaktuj się z nami, aby 
uzyskać więcej informacji!

Niestandardowy interfejs dla 
systemów sterowania budynkiem



III.
WERSJE I
WYMAGANIA 
SYSTEMOWE
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Cloud
- Subscription -

Dedicated Server
- Subscription -

On-Premise Server
- Buy -

System operacyjny Windows & Android Windows & Android Windows & Android

Opłata licencyjna Roczna Roczna Jednorazowa na 
oprogramowanie ²

Rekomendowana liczba 
klientów

Małe zespoły
(<100 Clients)

Duże zespoły
(>100 Clients)

Duże zespoły
(>100 Clients)

Rodzaj serwera PROVISIO Windows Server PROVISIO Windows Server Twój Windows Serwer

Koszty administracyjne Brak Brak Zarządzasz serwerema

Branding PROVISIO Twoje logo Twoje logo

Ustawienia Windows Server Niedostępne Modyfikowane na zapytanie Pełen dostęp

Aktualizacje Automatyczne i darmowe Przez PROVISIO na życzenie 
klienta i za darmo

Przez klienta &
Płatne aktualizacje

Nieograniczone korzystanie 
ze wszystkich funkcji 12 miesięcy 12 miesięcy Brak limitu

Liczba klientów 1
na licencje Brak limitu Brak limitu

Rozmiar transferu 1.2 GB na urządzenie 100 Mbit/s
na Serwer ¹ Konfiugowalne przez klienta

Przestrzeń magazynowa 1 GB
na konto zespołu

500 GB
na Serwer ¹ Konfiugowalne przez klienta

SMS na urządzenie Brak Konfigurowalne ¹ Konfiugowalne przez klienta¹

Bezpłatna pomoc 
telefoniczna ✓ ✓ 12 miesięcy za darmo, 

potem opłata roczna

Max. lczba zespołów 1 Brak limitu Brak limitu

Wymienne urządzenia ✓ ✓ ✓

Stały okres umowy, brak 
automatycznego odnawiania, 

niewymagane powiadomienie o 
anulowaniu

✓
1 rok, automatyczne 

odnowienie, 3 miesiące 
wypowiedzenia wymagane

N/A

CMS dla Digital Signage /
Kampanie reklamowe

Dodatkowa funkcja Dodatkowa funkcja Dodatkowa funkcja ²

¹  Możliwe są zmiany w ustawieniach serwera
²  Użycie CMS ograniczone do 100 terminali, konserwacja obowiązkowa, licencja z możliwością przedłużenia

Porównanie licencji SiteKiosk Cloud i On-Premise
Z licencją Cloud lub Server uzyskujesz dostęp do funkcji ZARZĄDZAJ i POKAŻ. 
Obsługiwane przeglądarki konsoli zarządzania:

Google Chrome Mozilla Firefox Microsoft Edge
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Wymagania systemowe SiteKiosk Cloud i On-Premise

Funkcjonalność

On-Premise Server
- Buy -

Cloud & Dedicated Server
- Subscription -

Oprogramowanie serwerowe

• Windows Server 2012/2016/2019 64 Bit
• Microsoft IIS 8 / 8.5 / 10 with IIS URL
Rewrite 2.x, .NET Core 3.1.8 Windows Server
Hosting and Application Request Routing

• .NET Framework 4.8
• Microsoft SQL Server 2012, 2014, 2016, 2017
or 2019 (Express, Standard, Enterprise)

• SMTP Server
• SSL-Certificate Aby uzyskać dostęp do konta 

SiteKiosk Cloud, potrzebujesz tylko 
komputera z przeglądarką (Google 
Chrome, Mozilla Firefox lub 
Microsoft Edge).Sprzęt serwerowy

• min. 2.5 GHz
• min. 4 GB Ram
• min. 50 GB free disk space
(10 GB per 100 Machines)

PROVISIO 
system referencyjny

• Quadcore 3.5 GHz
• 8 GB RAM
• 3 x 1.8 TB SSD Disk Space

Inne wymagania • Firewall configuration
• Static IP and DNS

User
Access via Chrome, Firefox or Edge

SiteKiosk Cloud /
Dedicated Server
Run by PROVISIO

Client device 1
e.g., Digital Signage
content update

Client device 2
e.g., Remote access
for administration

Client device 3
e.g., Analyse error alert message

SiteKiosk Server
Server in self operation

HTTPS 443 Protocol

SiteKiosk 8086 Protocol (Windows)
XMPP 5222 Protocol (Android)

or

https://www.provisio.com/en-US/CustomerSupportCenter/ArticleDetails.aspx?ArticleID=9699
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Wymagania systemowe SiteKiosk Windows i Android

SiteKiosk Windows

System operacyjny

• Windows 10 32 / 64 Bit
• Windows 10 IoT Enterprise
• Windows 8.x 32 / 64 Bit
• Embedded POSReady 7
• Embedded Standard 7
• Windows Embedded 8 Industry

Notka: Windows RT i Windows na ARM nie są wspierane.

Przeglądarka Internet Explorer 10 lub nowsza (dołączona własna wersja Chrome)

Procesor Intel lub AMD x86 CPU z > 1 Ghz (2.0 Ghz lub wyżej rekomendowane)

RAM 2 GB RAM (4 GB rekomendowane)

System plików New Technology File System (NTFS)

Rozdzielczość ekranu 1024 x 768 px lub wyższa o głębi kolorów 32 bit

SiteKiosk Android

System operacyjny

• Android 5.x (Lollipop)
• 6.x (Marshmallow)
• 7.x (Nougat)
• 8.x. (Oreo)
• 9.x (Pie)
• 10.x

Procesor 1 Ghz Quad-Core lub lepszy rekomendowany

RAM 1 GB RAM lub więcej rekomendowane
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SiteKiosk Android SiteKiosk Windows

12 miesięcy darmowej aktualizacji ✓ ✓
Narzędzie konfiguracyjne ✓ ✓

Blokada systemu operacyjnego i przeglądarki ✓ ✓
Automatyczny start + wymiana powłoki ✓ ✓

Zaplanowane zamknięcie i restart ✓ ✓
Resetowanie sesji po czasie bezczynności ✓ ✓

Wyloguj się i usuń historię ✓ ✓
Program Watchdog ✓ ✓

Zdalna administracja i monitorowanie* ✓ ✓
CMS dla digital signage* ✓ ✓

Wybór interfejsów przeglądarki ✓ ✓
Ograniczenie dostępu do adresów URL ✓ ✓

Zezwalaj na aplikacje innych firm ✓ ✓
Drukowanie ✓ ✓

Klawiatury ekranowe do 
ekranów dotykowych ✓ ✓

Konfigurowalny interfejs użytkownika ✓ ✓
Internetowy filtr treści ✓ ✓

Wyświetlaj w trybie pełnoekranowym ✓ ✓
Plik konfiguracyjny XML ✓ ✓

Blokuj niechciane okna dialogowe ✓ ✓
Pliki dziennika ✓ ✓

Obsługa wielu języków ✓ ✓
Wybierz szablony strony startowej x ✓

Podzielony ekran x ✓
Dostęp do lokalnych plików i folderów x ✓

Cicha instalacja x ✓
Zmiana mapowania klawiatury x ✓
Okno wyjściowe debugowania x ✓

Menadżer pobierania x ✓

SiteKiosk Windows i Android: Porównanie funkcji 

Obsługiwane systemy operacyjne:

Windows 10, 8, Embedded Requires Android 5.0 and up

* Aby uzyskać dostęp, wymagana jest licencja SiteKiosk Cloud lub Server.
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BEZPŁATNA WERSJA PRÓBNA
SiteKiosk można bezpłatnie testować przez 30 dni bez konieczności przypisania karty 
kredytowej. Kup pewnie po pełnej ocenie funkcji SiteKiosk.

SiteKiosk to wiodące na świecie oprogramowanie 
kioskowe z największą liczbą instalacji

Lata doświadczenia

Od ponad 20 lat wspieramy firmy we wdrażaniu 
SiteKiosk w projektach, które zwiększają 

sprzedaż i zwiększają wartość całej operacji.

Wsparcie i szkolenia

Możemy pomóc w przypadku pytań i problemów 
technicznych związanych z SiteKiosk. Oprócz tego 

oferujemy szkolenie dla Twojego zespołu w 
zakresie pracy z naszym CMS dla digital signage.




