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Ad maiorem Dei gloriam

Multimedialny Śpiewnik, to urządzenie dedykowane dla wyświetlania tekstów pieśni, obrazów oraz filmów. Urządzenie bardzo dobrze się przyjęło na rynku czego dowodem są liczne
instalacje Multimedialnego Śpiewnika na terenie całego kraju oraz zajęcie I miejsca w plebiscycie na najciekawszy produkt Targów Kościoły w Toruniu w kategorii „Sprawdzony Produkt” oraz I nagroda magazynu Ecclesia w tej samej kategorii.

Obraz wyświetlany jest na ekranach ciekłokrystalicznych LCD o wielości od 20” – 100” lub przez projektor. System składa się z funkcjonalnego
urządzenia z dużym 7” ekranem dotykowym, z bezprzewodowego systemu łączności z ekranem oraz opcji dodatkowych: pilotów, oprogramowania PC, oprogramowania na tablety. Multimedialny Śpiewnik ma zapisane w swojej pamięci ponad 1300 tekstów pieśni na każdy z okresów liturgicznych oraz teksty wszystkich psalmów. Użytkownik za pomocą prostego interfejsu może dodawać do urządzenia nowe teksty oraz komunikaty, co sprawi, iż urządzenie z czasem nabierze indywidualnego charakteru specyficznego dla każdej parafii. Każda z dodanych pieśni może
zostać przypisana do określonych okresów liturgicznych lub części mszy.
W przypadku, kiedy jesteśmy podłączeni do Internetu, przy każdorazowym uruchomieniu edytora pieśni, Multimedialny Śpiewnik połączy się
z naszym firmowym serwerem i automatycznie sprawdzi czy nie ma aktualizacji oprogramowania, dzięki temu będziemy mieli ciągły, bezpłatny dostęp do aktualnych wersji oprogramowania.
Multimedialny Śpiewnik ma bardzo prostą obsługę, zapoznanie się z urządzeniem oraz poznanie jego funkcji zajmuje przeciętnie około 10 minut.
Zarówno zapisywanie nowych list pieśni jak i sama obsługa jest bardzo
intuicyjna. Kolejnym atutem jest możliwość wpisywania intencji oraz komunikatów duszpasterskich, które mogą zostać wyświetlane przed mszą.
Niewątpliwą zaletą urządzenia jest bezprzewodowy system transmisji
obrazu oraz bezprzewodowe sterowanie wyświetlaniem pieśni za pomocą dotykowego ekranu lub funkcjonalnego 3-klawiszoweg przycisku. Do systemu można podpiąć bezprzewodowo nieograniczoną ilość
ekranów. Jest to najnowocześniejsze a zarazem w obsłudze najprostsze
rozwiązanie z obecnie dostępnych na rynku.
Najciekawsze cechy Multimedialnego Śpiewnika:
• Bezprzewodowa komunikacja z zasięgiem do 150m,
• Nieograniczona ilość ekranów o przekątnych od 20” do 100” i więcej,
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• Wpisana baza 1300 tekstów pieśni oraz wszystkich psalmów,
• Możliwość dodawania nowych pieśni bezpośrednio do urządzenia lub
za pomocą dedykowanego programu PC,
• Prosta obsługa z przyjaznym interfejsem poprzez zastosowanie ekranu dotykowego,
• Funkcja auto-zoom oraz automatycznego wyśrodkowania tekstu znacząco uproszcza wpisywanie nowych pieśni i zawsze optymalizuje szatę graficzną „slajdu”,
• Możliwość wyświetlania dowolnych zdjęć, filmów oraz prezentacji
multimedialnych,
• Możliwość obsługi mszy świętej z tabletu poprzez specjalne oprogramowanie MS,
• Sterowanie ekranem z poziomu urządzenia Multimedialnego Śpiewnika lub z tabletu,
• Sterowanie wyświetlaniem zdjęć podczas myszy świętej z funkcjonalnego pilota,
• Akumulatorowe lub sieciowe zasilanie zapewniające mobilność urządzenia.

