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Załącznik 1 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i wdrożeniem systemu digital signage (DS) 
opartego na systemie IPTV. 

Zamawiający informuje, że posiada zainstalowane w miejscu przeznaczenia monitory oraz dostęp do sieci 
szerokopasmowej opartej na protokole IP.  

 

Opis funkcjonalny 

Wewnętrzny system TV 

Korytarze, strefy VIP i usług wyposażone są w monitory o wymiarach 40’’ i 46’’, umożliwiające wyświetlanie 
różnych treści w zależności od lokalizacji i celu, związanych z interaktywną zawartością serwerów i usług 
VoD – rozwiązanie IPTV. 

Interaktywny system TV powinien składać się z zestawu monitorów TV (na wyposażeniu Zamawiającego), 
dekodera i pilota, który zapewnia odwiedzającym interaktywne wrażenia. Dekoder IP umożliwia oglądanie 
nie tylko telewizji komercyjnej i krajowej, ale również usługi na żądanie (VoD), dostęp do archiwum, 
najważniejszych informacji, wyszukiwanie dodatkowych treści, takich jak internetowe informacje na temat 
rozgrywanych meczy, statystyk na żywo i prezentacji drużyn. Wszystkie te informacje powinny być 
automatycznie pozyskiwane z innych systemów mierzących czas, zarządzających produkcją wideo itd. 

Parametry 

a) Scentralizowany system sterowania za pomocą sieci umożliwia dostęp do stron oparty na danych 
uwierzytelniających i innych prawach dostępu.  

b) Możliwość łączenia urządzeń tworząc grupy i kontrolowania grupy, jako całości. 

c) Wszystkie funkcje można ustawić na grupie lub na pojedynczym urządzeniu. 

d) Ustawienia wyglądu (zmiany skórek, uaktualnienia układu, reklamy, loga) jest możliwe na grupie lub na 
pojedynczym urządzeniu. 

e) Wykorzystanie CEC umożliwia kontrolę telewizora poprzez STB i zdalne sterowanie. 

f) Możliwe odtwarzanie obrazu na żywo (protokół UDP i RTP). 

g) Możliwość odtwarzania zawartości VoD. 

h) Możliwość wyświetlania reklamy poprzez kanały dedykowane, banery OSD, dostosowywanie wiadomości 
oraz możliwość planowania reklam. 

i) Strony statyczne zawierające informacje klubowe, o graczach, drużynach, obiekcie, jego historii, 
kampaniach reklamowych itd. 

j) Ochrona nakładki graficznej w każdym położeniu dekodera – np.: w formie komunikatów alarmowych. 

k) Możliwość dostosowania sposobu składania zamówienia – wybór z menu, płatność kartą itd. 

l) Możliwość udostępniania internetu WiFi w skybox-ach w formie konfigurowalnego AP na STB. 

m) Możliwość nagrywania na serwerze sygnały wyświetlanego na monitorach. 

n) Zarządzanie treściami reklamowymi. 

i) Planowanie powtórek codziennych, cotygodniowych i comiesięcznych. 

ii) Oparte na kalendarzu planowanie w jednym terminie bez ograniczenia datą. 

iii) System sterowania za pomocą sieci musi umożliwiać stworzenie szablonów i zarządzanie nimi 
włączając następujące kryteria: filmy, obrazy, pliki flash, tekst RSS. 

o) Tryb rozłączny – zarejestrowana pętla reklam musi być odtwarzana również w podczas braku połączenie 
z siecią. 



Dostawa systemu digital signage do TAURON Arena Kraków 
Załącznik 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia 2 / 3 

 
p) Każdy typ odtwarzanego materiału może być sterowany ręcznie przez administratora systemowego w 

celu wyświetlenia ważnych, interesujących albo awaryjnych informacji (dotyczących ewakuacji, pożaru 
itd.). 

q) System sterowania za pomocą sieci musi umożliwiać zarządzanie obiektem w celu podzielenia treści 
reklamowych na kilka grup, zaplanowania emisji własnych reklam. 

Wszystkie ekrany TV (w korytarzach, strefach VIP i dla gości) umożliwiają oglądanie komercyjnych kanałów 
telewizyjnych. Stacja satelitarna z talerzem i zestawem DVB-T jest obecnie zainstalowana. 

Stacja satelitarna dekoduje kanały za pomocą standardowych modułów CAM i przesyłała dane cyfrowe do 
odpowiedniej sieci. 

Funkcjonalność 

a) Telewizja: 

i) Cyfrowa dystrybucja kanałów odporna na zakłócenia. 

b) Internet: 

i) Przeglądarka z obsługą HTML i SVG. 

ii) Predefiniowane strony informacyjne. 

c) Multimedia: 

i) Filmy, zdjęcia, muzyka. 

ii) Digital Signage na urządzeniach Set Top Box.  

iii) Odtwarzanie pętli reklamowych w oparciu o zdefiniowane szablony. 

iv) Odtwarzanie pasków informacyjnych . 

v) Biblioteka treści reklamowych i promocyjnych rozwijana po stronie serwera z poziomu konsoli 
administracyjnej. 

d) Komunikaty: 

i) Wysyłanie komunikatów na ekrany pojedynczych telewizorów lub grup telewizorów. 

ii) Typy komunikatów (normalny, dyskretny, alarmowy, inne). 

e) Obsługa dodatkowych strumieni multimedialnych (streaming) – kanał o hali, podgląd z kamer 
rozmieszczonych na obiekcie, transmisja ważnych wydarzeń odbywających się na obiekcie na wybrane 
telewizory, itp. Dopuszcza się dostawę osobnego urządzenia realizującego tę funkcjonalność lub 
zastosowanie serwera z taką funkcjonalnością. 

f) Interaktywne menu - musi umożliwiać wygląd powtórek na telewizorach ze wszystkich kamer (nagrywanie 
z głównego serwera reżyserki). 

g) Zarządzanie systemem: 

i) Definiowanie pakietów kanałów. 

ii) Lista kanałów: 

− Lista wszystkich zdefiniowanych kanałów. 

− Ustalanie kolejności kanałów. 

− Konfiguracja adresacji multicast/unicast dla kanałów. 

iii) Biblioteka materiałów: 

− Wgrywanie materiałów multimedialnych. 

− Możliwość tworzenia struktury folderów. 

− Nagrania serwerowe. 

iv) Lista Set Top Boxów: 

− Tryb działania (multicast/unicast). 

− Aktywacja/deaktywacja STB. 
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− Aktualny status, data ostatniej komunikacji z serwerem. 

− Wersja Firmware. 

− Adres IP. 

v) Szczegóły Set Top Boxa: 

− Przynależność do grup Set Top Boxów. 

− Zdalna modyfikacja ustawień konfiguracyjnych Set Top Boxa. 

− Wysyłanie rozkazów. 

− Status. 

− Restart. 

− Włączenie trybu debug. 

− Aktualizacja oprogramowania. 

h) Skalowalność. 

i) Do 1500 użytkowników (IPsetUpBoxów) na jednym serwerze. 

j) Centralne zarządzanie: 

i) Z poziomu aplikacji webowej (Responsive Web Design). 

 

Parametry techniczne urządzeń 

Dekoder – 80 sztuk 

a) Dekoder (SetTopBox STB) IP z wbudowanym przełącznikiem sieciowym L2, wyjściem HDMI z obsługą 
HDCP i funkcją CEC. 

b) Obraz na żywo i odtwarzanie zapisanego sygnału MPEG2 i H264, protokół RTP, playback http. 

c) Obsługiwane rozdzielczości: 720p i 1080p 

d) Możliwość emisji własnej sieci WiFi. 

e) Wbudowana pamięć flash min. 2 GB 

f) Porty zewnętrzne USB min. 2.0 

g) W zestawie pamięć USB min. 4 GB 

h) Instrukcja obsługi  

Serwer – 1 szt. 

a) Procesor 4 rdzeniowy z technologią 64 bitową osiągający w teście wg. cpubenchmark.net 9000 pkt. 

b) 16 Gb RAM DDR3 

c) Karta graficzna dedykowana osiągająca co najmniej 700 punktów w teście wg videocardbenchmark.net 

d) Złącza: 4x USB 3.0, 2 x LAN 1 GigabitEthernet, HDMI 

e) Inne: Wspierana transmisja danych: multicast, unicast, zgodność z normami: CE 

f) Dopuszcza się realizację streamingu poprzez osobne urządzenie dostarczone wraz z serwerem. 


