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Introdução 

Este documento apresenta as funcionalidades chave e os termos 
cruciais para uma utilização adequada de ADmira. 
 
*ADmira recomenda o uso do Chrome ou Mozilla Firefox como browsers para um 
melhor acesso ao portal de gerenciamento de conteúdo. 
 

Glossário 

 
Player  

Esse é o computador dedicado onde o ADmira Player software está 
instalado. Ele atua como receptor e exibe a programação dos 
conteúdos. 
 
Modo Simples  

É a alternative simples para criação de Playlists. O usuário especifica 
manualmente o conteúdo a ser exibido e em que ordem. 
 
Modo Avançado  

É a versao avançada de criar e gerenciar Playlists onde a sequência de 
conteúdos multimedia é gerada automáticamente seguindo os ratios, 
critérios e cada categoria. 
 
Playlist (Modo Simples)  

É a lista de conteúdo multimedia que sera exibida no player associado. 
Os conteúdos são exibidos Segundo uma ordem específica criada pelo 
usuário. Estas playlists são editadas facilmente utilizando o gerenciador 
do portal. 
 

Playlist por critérios (Modo Avançado)  

É uma lista de conteúds dinâmica, gerada automáticamente pela 
plataforma para cada Player, de acordo os parâmetros avançados de 
distribuição: Categorias, Critérios, Blocos e Ratios 
 
Categorias 

 
Palavras-chave que descrevem o conteúdo. Por exemplo – 
“Propaganda” ou “Informação”. Categorias criam Playlists 
automaticamente no modo avançado, respeitando a porcentagem de 
trasmissão desse conteúdo no Ratio (ex.: 50% de Propaganda). 
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Categorias se aplicam aos conteúdos e as porcentagens aos Ratios de 
transmissão.  
 
 
Critérios 

Palavras-chave parar determiner a distribuição de conteúdo. Por 
exemplo – “Todos os Players” ou “Barcelona” – Os critérios são usados 
para criar Playlists automáticamente no modo avançado, e aplicam os 
conteúdos aos Players. 
 
Ratio  

Porcentagem de transmissão (“Quota de Visibilidade”) para cada 
categoria de conteúdo. O ratio é aplicado ao Player. 
 

Blocos  

 
Ordenar grupos de vários conteúdos, que são agrupados por turno 
como uma Playlist mas tratados como um único elemento. Isso permite 
criar “Playlists” dentro de uma Playlist para gerenciar os conteúdos e 
exibi-los de uma forma simples, prática e confortável. 
 
Largura de Banda 

 
Uma medida que representa os recuros de trasferência de dados 
disponíveis ou consumidos. Expresso em bits/Segundo ou múltiplos 
(Kbits/s, megabits/s) 
 

Broadcast 

A conexão que permite que a informação seja transmitida de um 
servidor para múltiplas telas ao mesmo tempo. 
 
Conteúdo  

Arquivos multimedia  (estáticos e/ou dinâmicos) que rodam no Player 
de um dispositivo com Sinal Digital. 
 
Plataforma de Midia Digital 

A infraestrutura (hardware, software, conexão e outras fonts) que estão 
preparadas para receber, dar suporte e transmitir  diversos tipos de 
mídias com o objetivo de entreter, informar e educar o public alvo, bem 
como passar conteúdos publicitários nos pontos de Sinal Digital 
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Prova de Envio 

É um document seguro que contém os logs de cada vez em que o 
conteúdo foi exibido.A Prova de enviomostra um resumo da contagem 
e duração de cada conteúdo, a cada hora. Isto é usado para cobrar 
anunciantes. 
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ADmira Player 

 
Um computador robusto e dedicado é um dos elementos base para se 
utilizar um circuito de sinalização digital. O Player deve conter o ADmira 
Player Software instalado para conseguir rodar os conteúdos multimedia 
programados. O número mínimo de Players por circuito é 1 e outros 
Players podem ser adicionados facilmente pelo portal de 
gerenciamento online. 
 
O primeiro passo para ativar o player é fazer o download. É importante 
possuir um computador livre e potente, dedicado ao ADmira Player 
software para maximizar a experiência da Sinalização digital e evitar 
problemas de transmissão. O arquivo de configuração para download 
pode ser encontrado em: 
 

http://www.admira.mobi/Downloads/ADmiraMobi.exe 
 
Após o download, instale seguindo as instruções incluídas em 
ADmiraMobi.exe. 
 
Características 

 
O programa possui 4 módulos distintos: 
 

 
ADmira Player: Player do Conteúdo.  
 
 
ADmira Transfer: Trasnfere arquivos e/ou configurações do 
servidor para o computador 

• Verde: Ativo (Conectado ao servidor e atualizando) 
• Vermelho: Inativo (Sem conexão com o servidor) 
 

ADmira Manager: Responsável por configurar o ADmira Transfer 
para reiniciar no caso de uma perda de conexão. 

  
 
ADmira Config: Permite a alteração nos parâmetros de 
configuração do Player, como programar uma agenda ou utilizar 
um servidor de proxy (intermediário). 

 
Parando a execução do Player: clicar com o 
botão direito no icone ADmira transfer na barra de 
tarefas e selecionar a opção “Start/Stop Player” 
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Para continuar basta repetir o processo. 
 

Registrando um Player 

Esta mensagem deve aparecer na tela onde o  ADmira Player foi 
instalado corretamente. 
 

 
 
Os Players são ativados com o nome de usuário e senha do 
administrador do circuito. Todos os usuários devem se cadastrar em 
www.admira.mobi para poder controlar o circuito. Os players estão linkados 
ao gerenciador online. É importante guarder o email e a senha utilizada 
para ter acesso ao portal e ativar novos players. 
 
Nesse estágio, o player já está preparado para reproduzir conteúdo se 
uma playlist for criada e associada a ele. Recomendamos você iniciar 
sua experiência através de uma Playlist Simples. 
 
O modo de distribuição avançada também já é possível nesse estágio. 
Para iniciar o modo avançado é necessário editar as configurações do 
Player. Alterar o modo das playlists de simples para automatic. 
 
 
 
Notas: 
 

O Player necessita de uma conexão com a internet para conseguir atualizar os 
conteúdos e configurações. 
 
Players sem uma conexão com a Internet somente exibirão conteúdos da última 
atualização. 
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Instruções de Configuração do Player 

 
O Player já está pronto começar a transmitir o conteúdo. Entretanto, 
como a aplicação normal do Player é como parte de um circuito  de 
sinalização digital em espaços públicos é recomendado seguir uma 
série de etapas para iniciar e parar os Players e evitar dar uma imagem 
ruim no caso dos Players pararem de funcionar.(ex.: Protetor de tela, um 
alerta de virus ou uma atualização de SO podem retirar o Player do 
modo Fullscreen) 
 
1 Acesse o BIOS e troque a opção PowerAlways (para boot automatic em caso 

de falha de energia). Opcional: Habilitar as opções do Wake onAlarm (Iniciar 
em um horário específico) ou Wake on LAN (para boot vindo de um sinal dado 
por um servidor). 

2 Remover todos os usuários exceto o administrador. Não utilize senha.  

3 Desabilite o protetor de tela 

4 Desabilite a Economia de Energia, em Windows escolha Switch Off 
Everything para “Nunca”. 

5 Coloque a reolução de tela para Resolução apropriada para o conteúdo. 

6 Desabilite atualizações automáticas. 

7 Desabilite as Janelas de Aviso. 

8 Oculte os icons da area de trabalho e a Barra de Tarefas. 

9 Agende uma tarefa para desligar se for necessário. 

10 Desabilite ou configure o antivirus para não mostrar nenhum alerta ou 
mensagem. 

11 Confirme se posui acesso a internet. 
 
Quando estes passos estiverem completes, o Player estará pronto para 
atuar no cenário mais exigente de Sinalização Digitial. 
 
Agora veremos as duas formas de criar a Playlist para que o Player 
possa transmitir conteúdo. 
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Modo Simples 

Com o Modo Simples, é necessário selecionar os conteúdos 
(individualmente ou em blocos), e adicioná-los a Playlist em uma ordem. 
Essa ordem será a ordem de exibição no loop do circuito. 
 
Uma vez gerada a Playlist, o usuário necessita associá-la a um Player. A 
Playlist pode ser associda a um ou mais players. Também é possível 
associar várias playlists a cada player se estes possuirem períodos de 
trasmissão diferentes. 

Modo Avançado 

Esta é a opção apropriada para grandes circuitos (com muitos players), 
onde as Playlists são geradas automaticamente baseadas em critérios, 
categorias e ratios associados aos conteúdos e players prreviamente 
definidos pelo usuário. 
 

• Categorias: Tipo de conteúdo. Ex.: Anúncio, Novidades, Cinema, 
etc. 
 

• Critério: Onde o conteúdo sera exposto, baseado em variáveis 
geo ou demográficas. Ex.: Madrid, Barcelona, Primeiro Piso 

 
• Ratios: Taxa de emissão de conteúdo que pretence a 

determinada categoria. Ex.: 50% Publicidade, 30% novidades, 20% 
Cinema. As Ratios devem sempre somar 100%. 

 
Antes de começar a associar categorias, critérios e ratios aos conteúdos 
é necessário especificar as necessidades do projeto. 
 
Primeiramente, organize os players e agrupe-os por Critério. 
Normalmente, essa diferenciação corresponde a localização do player, 
porém pode ser por qualquer atributo que satisfaça as necessidades do 
usuário. 
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Agora precisamos criar uma série de Categorias para os conteúdos. 
Essas categorias irão definer o tipo de conteúdo e serão incluídas 
posteriormente nas porcentagens de Ratio especificando uma cota de 
exibição (fixa ou variável) para uma ou mais categorias de conteúdo. 
 
Depois de definir os Critérios, Categorias e Ratios do projeto, é 
necessário associar um ou mais critérios e categorias aos conteúdos 
enviados (No momento do envoi ou en “Editar Distribuição”) 
 
Finalmente, é necessário definer um “Modo de Distribuição” do 
conteúdo, que pode ser um “número de exibições” (ex.; 30 
exibiçoões/hora) ou ilimitada. 
 

Exemplo de uso “real” do Modo Avançado 

 
Nós temos que criar um projeto para um centro comercial com 3 áreas 
distintas: Praça de alimentação, Lojas e Entretenimento. Neste caso, o 
local onde o player está instalado é um critério que pode ter como 
valores os nomes das zonas do centro comercial. De acordo com o 
crotério nós vamos distribuir o conteúdo no player. 
 
Além disso, nós temos os seguintes tipos de conteúdo: 

• Cinema: Trailers de filmes 
• Propaganda: Diversos tipos de publicidade 
• Restaurantes 
• Telefonia: Lojas de celulares e operadoras 
• Moda: Lojas de vestuário 
• Outros 
• Novidades 
• Esportes 
• Trívia 
• Endomarketing: Pequenos anúncios do centro. 

 
Portanto, vamos criar uma categoria para cada grupo de 
conteúdo(filmes, anúncios, roupas), e em cada categoria vamos 
especificar o tipo de conteúdo (Cinema, Propaganda, Moda). Para 
complementar, queremos exibir somente anúncios e conteúdos 
relevantes para área onde está localizado o player. Para uma extensão 
menos queremos entregar novidades e curiosidades.  
 
Assim sendo, o Ratio pode ser definido como: 
 

• 40% Propaganda 
o Categories: anúncios, endomarketing 

• 40% Conteúdo relevante para área  
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o Categories: Cinema, Restaurantes, Moda 
• 20% Novidades e Curiosidades 

o Categories: Novidades, endomarketing 
 
Com tudo isso programado, o próximo passo é enviar os conteúdos. 
Durante o envio especificamos os critérios e categorias em que se 
enquadram. 
 
Por exemplo, se subirmos um trailer de filme, nós associamos ao critério 
“Entretenimento” e a categoria “Cinema”, e se enviarmos um novo clip 
associamos a todas as áreas e a categoria “novidades”. Assim só é 
preciso definer uma  agenda (valor ou porcentagem de exibição ou 
ilimitada), e o sistema se encarrega de gerar a Playlist para o dia todo e 
distribuir o conteúdo respeitando os parâmetros dados. 
 
 

Agora, vamos passar para o admira.mobi!  



www.admira.mobi   - Manual da Plataforma 
 

13 
 

Sistema de Controle ADmira  

1. Visão Geral 

O Sistema de Controle ADmira oferece todas essas funções chave para 
os usuários logados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tabela seguinte descreve as principais funcionalidades 
 
 Name Function 
A Logo Atalho para a Homepage  
B Menu  Permite o usuário navegar através dos conteúdos lilstados 

no Painel Geral 
C Home Visão geral de todas as especificações e possibilidades de 

ADmira 
 

2. Conteúdo 
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Clicando em Conteúdo se abre essa seção. Pela seção Conteúdo é 
possível enviar os arquivos para plataforma, administrá-los e criar novos 
conteúdos através da ferramenta “SmartContent“ 

 

2.1 Envio de Arquivos (Upload) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Na opção Upload é possível enviar arquivos ou adicionar outras formas 
de conteúdo como widgets ou conteúdos web 

 

Tela Cheia Upload de arquivos simples (imagens, flash, vídeo) para ser 
exibido em tela cheia. 

Flash/HTML + 
anexos 

Upload de conteúdos base (SWF or HTML) com anexos 
(XML, JPG, etc). 

Anexos Upload de anexos e associe a algum arquivo SWF ou HTML 
já existente. 

Captura de 
Dispositivos 

Adicione a captura de um dispositivo compatível com Flash. 
O conteúdo dessas capturas podem ser incluídos em 
modelos (Templates). 

Conteúdos 
Web  

Adicione uma URL para exibir seu conteúdo web. 

Widgets Adicione Feed RSS para realizar atualizações diáriascom 
informações de outros sites. 

 
 
 

2.1.1. Formatos aceitos pelo sistema 
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O sistema aceita os formatos de video mais utilizados, com ou sem 
audio (mov, mp4, flv, wmv, mpg), imagens (gif, jpg, png), Flash (swf) e 
páginas HTML. 
 

Imagens Vídeo  Flash  HTML  

.gif 
.jpg 
.jpeg 
.png 

.mov 

.mp4 
.flv 
.wmv 
.mpg 
.avi 

.swf .html 

 
Coder Automático: ADmira possui um coder que otimiza a performance 
do conteúdo. Se um parâmetro de conteúdo não é apropriado ( por 
tamanho, codec, format, etc) o servidor irá automáticamente converter 
o arquivo em algum format válido para transmissão. 

2.1.2. Enviando conteúdo Flash/HTML com anexos ou Arquivos para Tela 
cheia 
Ao utilizar as opções “Tela Cheia” ou “Flash/HTML com Anexos” sera 
exibida esta tela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Forneça um nome e uma descriçñao ao arquivo  
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2 *Opcional: Descrição. Também pode ser gerado um QR Code mas essa opção 
será vista posteriormente 

3 Selecione uma data para início e fim. 
*     Por padrão o dia de início sera o dia corrente. 

4 Selecione um horário de início e fim 
*    Por padrão sera utilizado 00:00 em ambos os casos. 

 
5 Abaixo da tabela de Playlists, selecione qualquer playlist pré-definida em que   

deseje incluir o conteúdo  

 Na tabela de blocos selecione qualquer bloco pré-definido para incluir o 
conteúdo. 

 Continue com o mesmo processo para associar as Categorias e Critérios aos 
conteúdos. (* Em breve incluiremos a tabela de modo de trasmissão para 
melhorar a usabilidade) 

6 Procure o conteúdo em seu computador 

7 É possível acrescentar utilizando múltiplas caixas de busca. 

 * No caso de “Flash/HTML com anexos” à direita haverá a opção de subir 
anexos .swf/.html 

8 Envie o arquivo para o sistema. 

 

2.1.3. Enviar arquivos anexos para Flash/HTML 
 
Gerencie o envio e remoção de anexos ( .xml, .txt, .jpg, .etc) para 
conteúdos Flash de forma independente do arquivo .swf ou .html ( Isso 
quer dizer sem a opção “Flash/HTML com anexos”) com a opção 
“Anexos” mesmo que não tenham sido enviados os arquivos Flash ou 
HTML. O arquivos serao linkados se o conteúdo Flash/HTML tiver sua 
referência correta. 
 
Só é necessário que sejam alterados os anexos dos conteúdos 
Flash/HTML já enviados. 
 
Quando selecionados, surgirá a seguinte tela: 
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1 Escolha um conteúdo Flash/HTML existente 

2 Uma lista dos arquivos anexados 
* Clicando no [x] à direita de cada item, irá remover o anexo. 

3 Adicione uma URL como anexo 

4 Adicione arquivos anexo 

 
 

2.1.4. Dispositivos de Captura  
 
Quando um conteúdo é adicionado por um dispositivo de captura 
(Uma camera, DVB, TV … ) precisamos definer algumas áreas: 
 

 
 
 
O ID do video e Audio pode ser obtido pressionando “D” no player 
operando. Isso fará aparecer uma lista de dispositivos conectados ao 
player e seus IDs. 
 
É possível conectar uma webcam com um dispositivo compatável com 
o Flash Player, permitindo a captura do conteúdo de um DVD ou um 
DVB-T ( Com a saída de TV, de onde é possível controlar a transmissão, 
por exemplo). 
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Notas 
 

Se você utiliza uma captura de video remomendamoso SVEON stv40 
http://www.sveon.com/fichaSTV40.html   
 
É recomendado usar este tipo de conteúdo com os modelos (Template) 
 

 
 

2.1.5. Conteúdo Web 
 
Durante o envio de conteúdo web é necessary especificar a URL e a 
duração do conteúdo. 
 

 
 
A página web irá aparecerá como se fosse acessada por um browser 
porem em tela cheia. ( Sem a barra de endereços, menu ou 
ferramentas) 
 

2.1.6. Widget 
 
Atualmente existem 4 tipos de Widgets 
 

•   RSS: Reproduz um FeedRSS através de sua URL  
•   Relógio: Exibe o horário local em tela cheia.  
•   Data: Exibe a data atual em tela cheia.  
•   Clima: Exibe informações meterológicas da cidade 
especificada. 
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2.2. Conteúdo 

Nesta seção é gerenciado o conteúdo enviado à plataforma que é 
exibido em forma de lista. 

2.2.1. Propriedades do Conteúdo 
 
Cada conteúdo da lista, juntamente com uma preé-visualização é 
apresentado assim: 
 

 
 
Indíce Função Descrição 

A Título Exibe o nome do conteúdo 

B Aviso Indica que o conteúdo não possui Critério ou Categoria 
(só são necessaries no Modo Avançado) 

C Duração Indica a duração do conteúdo. Conteúdos estáticos (ex.: 
imagens) por padrão possuem 10 seg. 

 Ativação e 
expiração 

Tempo em que o conteúdo está disponível. Por padrão a 
ativação ocorre no momento do envio e a duração é 
ilimitada. 
* Por padrão os conteúdos expirados são removidos 

 Enviado Data e Horário de envio do conteúdo para a plataforma 

 Autor Usuário que realizou o envio do conteúdo. 

D Compartilhe Exibe a URL para poder compartilhar o conteúdo. 

E Additional 
Information 

Exibe a resolução, horários e dias associados a 
transmissão do conteúdo. 
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F Distribuição do 
Conteúdo 

Visualizar playlists, players e campanhas relacionadas 
ao conteúdo. 

G Editar Editar as informações ( Nome e Descrição ) e as datas de 
ativação e expiração do conteúdo. 

 Alterar status Alterar o status do conteúdo (Pendente, Aprovado ou 
Cancelado). Somente conteúdos “Aprovados” podem ser 
alterados. 

 Alterar 
Distribuição 

Alterar os Critérios, Categorias e Distribuição de 
Conteúdo (Obrigatório no Modo Avançado) 

 Ao vivo Possibilidade de alterar a agenda e o modo de 
trasmissão do conteúdo. 

 Downloading Baixar o arquivo do servidor. 

 Deletar Deletar o conteúdo do sistema. 
* Conteúdos deletados podem ser restaurados nap ágina 
“Conteúdos apagados” 

 

2.2.2. Editar a distribuição de conteúdo 
 
Só é necessário alterar a distribuição de conteúdo utilizando o Modo 
Avançado, caso contrario o conteúdo é adicionado manualmente nas 
Playlists simples. 
 
É necessário associar criérios e categorias a todos os conteúdos que 
serão enviados no Modo Avançado. 
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Notas 
 

Quanto mais critérios um conteúdo tiver, mais restrita sera sua 
transmissão. Isso ocorre porque os players só trasmitirão os conteúdos 
que preencherem todos os critérios. 

 
 

2.2.3. Modo de Transmissão 
 
Ao utilizar o Modo Avançado é necessário definir um Modo de 
Transmissão, Por hora, taxa de trasmissão, ou transmissão ilimitada(Essa é 
a opção padrão, normalmente utilizado para preencher o espaços livre 
deixados no Modo Avançado)  
 

 
Indíce Função Descrição 

A Tipo de 
Transmissão 

Por Hora – Permite controlar o número de exibições através 
de um número fixo. 
 
Taxa de Transmissão – Controla o número de exibições 
através de uma porcentagem. 
 

1 Na seção de Status a direita de cada item, clique no menu. (Ponto G em 2.2.1. 
Propriedades do material). Clicar em Editar Distribuição  

2 Todos os Critérios estabelecidos no projeto irão aparecer. Escolha os que 
deseja aplicar a transmissão de conteúdo. 

3 Com o Critério escolhido, a lista com as telas/players em que o conteúdo 
sera trasnmitido irá aparecer. ( Se os Players estiverem associados ao critério) 

4 Reveja a seleção de critérios e repita os passos 2 e 3 para as categorias 
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Ilimitado – Exibe o conteúdo sempre que possível. (Utilizado 
para preencher espaços com conteúdo) 

B Adicionar 
agenda 

Cria uma nova agenda para um conteúdo específico. 

C Agendar Determina em que dias o conteúdo sera exibido. 
 

 
Para configurar uma agenda no Modo Simples, o conteúdo deve estar 
em um bloco ou Playlist, e então clicar no ícone do “relógio” próximo a 
pré-visualização. 
 
No caso do conteúdo estar em um Bloco é possível definer o número de 
exibições por hora do bloco, porem não de cada conteúdo 
individualmente. 
 

2.3. Conteúdo Inteligente (Smartcontent) 

 
Smartcontent é uma ferramenta de criação de criação de conteúdo 
online tanto para composições estáticas quanto dinâmicas.  
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A Nome O título que terá o novo conteúdo 

B Ações Novo, Salvar o conteúdo, Carregar um conteúdo 

C Resolução 
(em pixels) 

É importante que a resolução da área de trabalho seja a mesma 
resolução da tela onde será exibido o conteúdo. Caso contrario o 
conteúdo pode perder qualidade ou ficar distorcido. 

D Duração Duração do conteúdo. 

E Formas 
 

Um painel com as formas predeterminadas disponíveis  
(retangular, circular ou linha) para acrescentar é necessário clicar no 
ícone. 

F Social Permite adicionar um perfil do Twitter e os tweets em forma de texto. 

G 1 É possível a edição das camadas por outros usuários do projeto. 
 
O cadeado possui 3 estados: 
 

1. Edição total (cadeado aberto)  
2. Edição do conteúdo da camada sem alterar sua posição.(cadeado 

fechado)  
3. Sem permissões (pasta) 
 

 2 Insere texto na camada 

 3 Insere uma imagem de através de uma URL. 

 4 Insere uma imagem de um conteúdo do tipo imagem enviado a 
plataforma. 

H Efeitos Define efeitos animados para a camada 

I Adicionar Adicionar objetos. O objeto pode ser uma imagem ou texto e é 
inserido emu ma nova camada. 

J Play Vista prévia do comportamento de efeitos da camada 

K Gerar Último passo para criar o conteúdo. 
* O conteúdo gerado sera em formato html 

 
Quando o Smartcontent for gerado irá aparecer na Lista de Conteúdos 
pronto para ser adicionado a uma Playlist simples ou distribuído no 
Modo Avançado 
 
Como adicionar um Tweet 
 
1 Clicar no ícone do Twitter em “Social” 

2 Escolher o tipo de tweet a procurar (Tweets de um usuario ou um tópico) 
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3 Digitar o nome de usuario ou tópico desejado. 

4 Limitar o número de resultados, e escolher a inclusão de retweets/respostas 
ou não.  

5 Confirmar (clicar em “Add”) 

6 Adicionar uma nova camada de texto 

7 Na Caixa de seleção superior escolher “Twitter - type of result – keyword ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

2.4. Remover conteúdo 

O sistema assegura que os conteúdos deletados serao mantidos nos 
servidores por um ano para serem baixados ou recuperados. 
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3. Agendamento (Booking) (Modo Avançado) 

A ferramenta de agendamento(Booking) permite a distribuição dos 
conteúdos através da criação de campanhas de anúncios em 4 simples 
etapas. 
 
Para isso não é necessário associar nem critérios nem categorias ao 
conteúdo, basta adicionar um ou mais conteúdos para uma reserva 
que a informação necessária sera adicionada ao conteúdo da 
campanha. 

 
3.1. Reservas 

Esta seção mostra a lista disponível de campanhas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para criar uma nova campanha, basta clicar em Criar. É um processo 
de 4 etapas: 
 

• Dados básicos da campanhas: nome, descrição, data de início e 
fim e status da campanha(confirmada ou não) 

• Definir os critérios e categorias de distribuição da campanha. O 
sistema exibe os Players que correspondem aos critérios 
selecionados 

• Definir os prazos de transmissão e adicionar conteúdos. 
• Confirmar as datas selecionadas. É possível conferir a viabilidade 

a cada mês. 
 
 
3.2. Agenda 
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A ferramenta do Calendário permite ao usuário uma visão global das 
campanhas criadas e seus prazos de transmissão. É possível inclusive 
visualizar o calendário por categoria. 

4. Mídias Sociais 

 
A Aba de Mídias Sociais oferece a possibilidade de linkar os conteúdos 
as redes sociais (Twitter, Facebook) e acompanhar os resultados da 
transmissão. 
 

4.1. Como usar isso  

Durante o envio de conteúdo existe a opção de passar a descrição 
para um QR Code. O QR Code estará linkado ao conteúdo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 Descrição Informações que serão adicionadas ao QR 

Code(link e texto)  
2 Gerar QR Code Gera o código que contém as informações da 

descrição 
 

 
A descrição deve ter um identificador como a hashtag(#), como no 
exemplo acima (#admira), uma palavra-chave ou URL. Qualquer texto 
pode ser trasnformado em QR Code pore messes são os mais eficazes. 
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4.2. Hashtags 

Uma vez criados e linkados ao seu conteúdo, é possível visualizer a 
tabela de códigos criados e suas hashtag (ou palavra-chave/URL) na 
seção Mídias Sociais>Hashtags 

 

 
 
Ao clicar no termo codificado a plataforma irá buscar pelas últimas 
menções do texto nas redes sociais, incluindo estatísticas sobre os 
números por tipo de uso (positivos, negativos ou neutros).  
 
4.3. Menções 

Além da busca de menções clicando nos termos, é possível buscar 
qualquer termo na web através da ferramenta Mídias Sociais>Menções 
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Ações 

Graças ao serviço IFTTT (If-This-Then-That) é possível configurar um alerta 
linkado a diversas redes sociais. 

5. Gerenciamento 

 

5.1. Produção 

5.1.1. Playlist Simples 
 

Usando esta seção (Gerenciamento > Produção > Playlist), é possível 
criar e gerir as playlists no Modo simples e associá-las aos players. 
 
 

 
 
 
Índice Função Descrição 

A Título/Descrição/ 
Conteúdos 

Exibe os títulos e número de conteúdos das playlists  

B Modificações  Exibe uma prévia do conteúdo da playlist 
 Permite editar o nome e descrição  
 Duplicar a playlist selecionada 
 Deletar a playlist 

C Associar/Criar 
Playlist 

Associa a Playlist ao player e cria novas playlists 
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Notas 
 

Clicando em Editar é possível adicionar conteúdo (previamente enviado) 
modificar o posicionamento, deletar ou duplicar conteúdos/blocos  

 
 
Ao criar uma playlist é necessário dar um nome e descrição. 
Posteriormente retorne a playlist para adicionar conteúdos clicando no 
ícone Editar 
 

 
 

5.1.2. Blocos (para playlists simples) 
 
Um bloco é um container de conteúdos. Os blocos permitem agrupar e 
organizar os conteúdos enviados ao sistema de uma maneira simples. 
Os blocos podem ser adicionados as playlists como se fossem 
conteúdos simples, criando assim “playlists dentro da playlist”. 
 
 
Notas 

 
A coluna Total Plays exibe o número de conteúdos que serão exibidos 
quando o bloco for selecionado (Se o Total Plays for maior que o número 
de conteúdos do bloco, conteúdos serão repetidos) 
 
Skip determina se o player deve substitutir uma parte do conteúdo do 
bloco ou pular esse espaço caso um dos conteúdos não seja executável. 
 
O Play mode seleciona se o conteúdo do bloco sera exibido 
sequencialmente ou de forma aleatória. 
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Adicionando um bloco 

 

1 Clique em Criar Bloco e entre com um nome e Descrição (opcional) para o novo 
bloco. 

2 Selecione a forma de exibição e o número total de execuções. 
3 Selecione a opção para ativar ou não o Skip 
4 Salve o bloco. 

 

5.1.3. Categorias (Modo Avançado) 
 
Categorias fornecem uma maneira de criar uma lista de tags para 
definir diferentes tipos de conteúdo (E.g. Informativos, Propaganda, 
etc.). Essas categorias podem posteriormente ser associadas as 
porcentagens de transmissão. (veja Ratios) 
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Criando uma nova categoria 

 
1 Clique Adicionar Categoria e preencha os espaços para o nome e descrição 

(opcional) 
2 Clique em Salvar quando terminar e para retornar a página de categorias 
3 Adiciona uma tag 

Remove uma tag 
Edita a categoria 
Deleta a categoria 

 
 
Notas 
 

Categorias são usadas para determinar as ratios de transmissão. Com as 
ratio cada grupo de porcentagens contém pelo menos uma categoria. 
Categorias também são associadas a conteúdos para classificá-los e 
permitir que as ratio determinem a que grupo eles pertencem. 
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5.1.4. Critérios (Modo Avançado) 
 
Nesta seção é possível criar uma lista de critérios baseadas nas 
características do circuito. Esses critérios são determinados por Tags ou 
Etiquetas (Deve haver pelo menos um por critério) definidas no sistema. 
 

 
 
 
Neste exemplo vemos 3 critérios: Cidade, Local, e Idioma. 
Cada critério pode er vários valores (Tags), de acordo como a 
distribuição sera feita: 

• Cidade: Londres, Paris, Barcelona 
• Local: Metrô, Shopping 
• Idioma: Espanhol, Francês, Inglês 

 
 
Notas 
 

É recomendado a criação de um “critério geral” cuja a etiqueta seja “All 
Players”. Esse critério sera útil para distribuir o conteúdo para todos os 
players do circuito. 
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Notas 
 

Critérios são usados quase exclusivamente para geração automática de 
playlists ( veja Playlists com Critérios). Por isso os critérios devem ser 
criados tanto para conteúdos quanto para players. 
 
Tags determinam que conteúdo está associado à cada player ( eles 
precisam ter a mesma tag definida). Se um conteúdo não possuir tags, 
sera ignorado. 
 

 
 
Criando um critério 

 
1 Clique em Criar Critério e entre com o Nome e Descrição 

(opcional) para o novo critério. 
2 Add. Adiciona uma tag ao critério 

3 Save. Salva as mudaça 

Index Function Description 

A Nome/Descrição Exibe o título e descrição da playlist  

B Criar novo critério Permite ao usuário criar um novo critério 

C Icones  Adiciona uma tag ao critério 
Deleta uma tag 
Edita um critério 
Deleta um critério 

D Tag Mostra a lista de tags associada ao critério 
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5.1.5. Ratios 
 
O sistema permite determinar quotas ou porcentagens de transmissão 
para os diferentes tipos de conteúdo. São os chamados Ratios 
 
Cada ratio pode ter um número variável de tags ou porcentagens 
porem a soma sempre precisa ser igual a 100%. Para definer uma tag, 
clique em “Adicionar Porcentagem de Ratio”, dê um nome e um valor 
percentual do total. Como padrão essa porcentagem sera fixa. Ex.: 60% 
Informação / 40% Propaganda 
 
Porém é possível definir as porcentagens como variáveis. Nesse caso ela 
pegará emprestado ou tomará parte das outras porcentagens em 
situaçãoes de baixa ou excesso de ocupação ad playlist. 
 
Notas 

 
Ratios são aplicados a cada PC utilizando a Seção de inventário (Após a 
definiçao do Critério do player) ou de playlists com a seção critério. (Icone 
de quebra-cabeças) 
 
Náo recomendamos a criação de uma “Ratio Geral” para todos os players, 
que sera dividida em 2 grupos de porcentagens ( ex.: 50% Propaganda, 
50% Informações ). Dessa forma o sistema vai ajustar automaticamente os 
conteúdos transmitidos de acordo com o tempo live para transmissão. 
 
O sistema requer preenchimento dos conteúdos (Modo de transmissão 
ininterrupta) para gerar playlists automáticas. 
 

 
 
Notas 
 

Uma Ratio fixa irá preencher qualquer tempo extra com o conteúdo 
carregado ou no caso de não haver conteúdo disponível, com seu 
conteúdo normal. E além disso a Ratio não permite que os players 
trasmitam mais do que sua porcentagem definida. 

 
Uma Ratio Variável irá redestribuir qualquer tempo não utilizado entre os 
outros grupos divindo-o em partes iguais. Este tipo de porcentagem 
também retira tempo de outros grupos se precisar de mais do que está 
assinalado para exibição do seu conteúdo.. 
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Criar uma nova ratio 

 

 
 
 
1 Clique Add Ratio e preencha os espaços com seu nome e descrição 

(opcional). 
2 Clique Add Porcentagem, entre o nome da nova percentage, e clique em 

Add. 
3 Indique se a percentage deve ser variável e entre com o valor desejado. 

4 Repita os passos 2 e 3 até todos os grupos de porcentagens estiverem 
criados 

5 Quando terminar clique em Salvar no canto inferior direito. 
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Associar categorias a um  

Esta seção exibe as Playlists geradas automáticamente e os Players que 
as reproduzem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 Clique no ícone.  
2 Confira as categorias que deseja aplicar a cada grupo de porcentagens. 
3 Quando todos estiverem associados corretamente, clique em Salvar para 

completer a seleção 
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5.1.6. Playlists com critérios  
 
Aqui é possível visualizer as Playlists geradas automaticamente no Modo 
Avançado, e os Players que as estão exibindo. 
 
 

 

 

5.1.7. Modelos (Templates)  
 
Com a ferramente de criação de modelos, é possível criar layouts ou 
composições gráficas , dentro de onde o conteúdo sera exibido. É 
muito semelhante ao Smartcontent porém ao invés de criar conteúdo é 
criado um envelope para conteúdos existentes no sistema. 
 
É possível usar imagens, flash e widgets nos modelos. 

Index Function Description 
A Nome do Player Nome do player 

B Última atualização 
do sistema/player 

Informações sobre as atualizações da playlist no 
sistema e no player 

C Ícones  Este ícone representa que a playlist não é capaz 
de distribuir automaticamente ( Todos os parâmetros 
estão faltando ou há uma falha na distribuição de 
conteúdo avançado para gerar a playlist 
corretamente.)  
 

 Informações da Ratio utilizada  
 Exibe a playlist desse player durante um dia 

prático. ( Com a precisão de reprodução de cada um 
dos conteúdos.) 
 

 Exibe o conteúdo de acordo com o Critério de 
distribuição do Player 
 

 Exibe e permite alterações do critério específico 
desse player 
 

Define um Template para as categorias de 
conteúdo. 
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Index Function Description 

A Nome e Descrição Exibe o nome e descrição do Modelo 
 

B Núm. de Conteúdos Número de conteúdos que formam o modelo. 
(Incluindo o conteúdo incrustado) 

C Resolução Resolução do Modelo 
 

D Ícones 

Editar o Modelo 
Desassociar o modelo de onde está aplicado 
Deletar Modelo 
Associar categorias (Modo Avançado) 

 
Criar um modelo (template) 

 

 
 

1 Adicionar 
conteúdo 

Selecione previamente conteúdo enviado 

2 Camadas Selecione a camada do conteúdo. 

3 Conteúdo Determine a posição e o tamanho do conteúdo dentro do 
modelo. 

4 Resolução Resolução do modelo. Procure manter a mesma resolução 
da tela onde sera exibido o conteúdo. 
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Aplicando o modelo no Modo Simples 

 

 
 
Acesse a seção de edição de Playlist, em cada conteúdo há a opção 
selecione o Modelo. Basta escolher o modelo que deseja utilizar. 
 
Apilcando o modelo no Modo Avançado  
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1 Em Templates, selecione o icone do “envelope” do modelo desejado. 
2 Selecione as categorias de conteúdo em que deseja aplicar os modelos. 
3 Salvar escolhas 
4 Em Playlists com Critérios, selecione o icone de “página”. 

5 Escolha os Modelos que quer usar. O sistema irá associar os modelos aos 
conteúdos que compartem as categorias. 

6 Salvar a seleção. 
 
No Modo Avançado, conteúdos que possuem a mesma categoria irão 
sempre ter o mesmo modelo; No Modo Simples é possível especificar 
um modelo para cada conteúdo. 
 

5.2. Distribuição 

5.2.1. Inventário 
 
O inventrio exibe a lista de todos os players registrados no projeto. 
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Notas 
 

Para alterar o Modo das playlists de Simples para Avançado (or vice 
versa) clique no ícone de Configuração, e depois no botão Editar em 
baixo à direita. Isso permite um ajuste das informações básicas do player, 
incluindo o Modo de sua Playlist que pode trocar de Simples para Auto 
(Avançado). 
 

 
 
 
 

5.2.2. Telas 
 
Essa seção fornece uma maneira de controlar cada dispositivo (Tela, 
Monitor ou retransmissor) connectado ao Player através de uma 
conexão RS-232 individual ou remota. O que facilita o uso da agenda e 
os modos de reprodução. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Índice Função Descrição 
A Nome/Descrição Nome e Descrição do Player. 

B Ativação do Player 
 

Adicionar novo Player usando uma chave de ativação  

C Ícones  Visualizar playlists associadas com o player.  
 

 Exibe os detalhes do Player.  
 

 Exibe a configuração. 
 

 Editar os critérios e categorias para o player. 
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Índice Função Descrição 
A Player Infos Exibe o Nome do player, quantos monitores estão associados 

e seus estados atuais. 
B Infos de Tela Informação detalhada de cada uma das telas 
C Ajustes Um menu que permite o controle dos estados das telas: Não 

possuir programação, sempre ligado (ou desligado) ou para 
usar uma programação personalizada. 

D Modo Selecione o modo de exibição do conteúdo sendo exibido no 
player. 

E Menu Neste menu é possível ver: Comandos enviados e à enviar, 
adicionar dispositivos, criar exceções e criar/editar uma 
programação. 

 

 

 

 

Enviando um comando 

 

 
 
1 Clique em Enviar um Comando. 
2 Selecione o comando, player e dispositivo nos menus a seguir. 
3 Também é possível criar um commando personalizado (ex.: Mudar o volume). 
4 Clique em Enviar o Comando para finalizar. 
 

 
Adicionar uma nova tela ou um novo dispositivo  



www.admira.mobi   - Manual da Plataforma 
 

43 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

1 Clique em adicionar dispositivo. 
2 Preencha o nome do monitor e seu ID remoto. 
3 Selecione o player ao qual está conectado. 
4 Escolha o modelo do dispositivo e sua porta COM. 
5 Clique em Associar Dispositivo para finalizar. 
 

Criando uma exceção 
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1 Clique em Criar/Editar uma exceção. 

2 No menu drop-down, selecione “nova exceção” ou uma existente, e o tipo de 
exceção. 

3 Selecione a faixa de horário na tabela. 

4 Escolha um Nome e uma data 

5 Salvar Exceção 

 
 
Notas 
 

Exceções são usadas para dizer a um dispositivo para agir diferente 
temporariamente. É possível por exemplo dizer ao player para agir como 
se estivesse em um outro dia da semana de sua programação. 

 
 
 
 
 

5.2.3. Programação (Agenda) 

 
 
Criando uma nova Programação (Agenda) 

 
1 Clique em Adicionar (No canto inferior direito) 

2 Selecione o player em que deseja adicionar a programação. 
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3 Clique no ícone  para configurar a agenda. Selecione dias e as datas de 
início e fim da programação. 

 
 
Notas 
 

Como alternativa, existe o botão de Associação Múltipla para criar 
agendas. Para isso é necessário especificar uma data de início e fim, além 
dos dias da semana em que ocorrerão as transmissões. 
 
A parte inferior da tela de Múltiplas Associações permite selecionar em 
quais dos players ativos a programação sera aplicada. 
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5.3. Gestão 

5.3.1. Difusão do Sinal 
 
Permite uma visao geral do estado atual dos Players (ativo, sem 
conexão ou parado) e um screenshot da última atualização de 
transmissão do player. 
 
É uma maneira fácil de conferir se a reprodução está indo bem. 

 
 

5.3.2. Estatísticas 
 
Reprodução das estatísticas de conteúdos, filtradas por data, conteúdo 
e “detalhes”. 
 

• Conteúdo: O sistema permite selecionar o conteúdo que se 
deseja ver a emissão de dados. 

• Detalhes: É possivel ver as informações quebradas por datas; O 
gráfico irá mostrar o número de visualizações de cada video 
(Com o código da cor). Se não estiver especificado, serão 
exibidos dados de todo o ano.  

• Vídeo: Uma miniatura prévia de 10x10 de cada video.  
• Prazo de Emissão: É possível selecionar no calendário um intervalo 

para a transmissão dos dados. 
 
Uma vez selecionados os filtros, é necessário selecionar os Players os 
quais deseja ver as estatesticas. 
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Quando os dados forem exibidos, é possível fazer o download do 
arquivo como PDF usando o botão no canto superior direito. 
 

5.3.3. Log 

 
 
Mostra o volume de downloads e os que estão em andamento. 

5.3.4. Administração 
 
Permite parar e reiniciar um player remotamente através da plataforma. 
Simplesmente selicione a ação, os players e clique no botão Enviar. 

5.3.5. Usuários 
 
Fornece uma maneira de adicionar ou deletar usuários do projeto e 
limitar seus privilégios (Determinar as ações que podem ou não 
realizar). 
 
Um Admin ( por padrão o criador do projeto) pode: 

• Ter acesso a todas as áreas e configurações do projeto. 
• Adicionar um usuário existente ao projeto. 
• Criar um novo usuário e adicioná-lo ao projeto.  
• Editar informações e privilégios dos usuários que estão no projeto.  

 
O administador pode também limitar os privilégios de usuários sobre as 
categorias e critérios. 
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Índice Função Descrição 

A Convidar Convidar usuários (Já existentes no sistema) para o Projeto. 

B Adicionar 
usuário 

Conecta um novo usuário ao sistema(preencher nome, email e 
senha) e o inclui no Projeto. 

C Usuário Exibe o email do usuário. 

D Ícones Permite visualizar e modificar as infos do usuário, como nome, 
email e senha. 
 
Modifica os privilégios do usuário; Limita o acesso a somente 
parte do projeto. 
 
Muda o Critério que o usuário pode associar.  
 
Edita as categorias de conteúdo que o usuário pode enviar.  
 
Configura notificações que são enviadas ao Admin quando um 
usuário pratica um ação. 
 
Altera as permissões em todoas ou parte das playlists, blocos, 
etc.  

 

5.3.6. Projetos 
 
Permite ver os campos como estado da licança, número de usuários e 
Players, Projetos criados e editá-los. 
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Índice Função Descrição 

A Nome e 
Descrição 

Nome e descrição do projeto. 

B Estado da 
Licença 

 

Exibe o tempo restante da licença ou ver se está expirada 
(Teste Gratuito). 
 

C Usuários/Player
s 

Exibe o número de usuários e players associados ao 
projeto. 

D Criar Project Criar um novo Projeto. 

E Ícones Gerenciar novos usuários (veja 5.3.5. Usuários) 
Modificar os detalhes do projeto (Nome, descrição) 
Eliminar o projeto 

 
 

5.3.7. Logs de Downloads 
 
Exibe o conteúdo baixado recentemente em cada player, com a data 
e hora do download. 

5.3.8. Log de Emissão 
 
Exibe as últimas emissões dos Players, incluindo um screenshot do 
conteúdo emitido.  

5.3.9. Estatísticas de tráfego 
 
Exibe as estatísticas de upload e download para cada Player. Ainda nas 
estatesticas, é possível especificar um período e os players de onde os 
dados serão obtidos. 

5.3.10. Notificações 
 
Mostra as últimas ações realizadas pelos usuários do projeto: 
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É possível configurar as notificações do sistema para cada usuário 
individualmente. Entre em Usuários e clique no ícone de notificações. 
 
Uma lista com os eventos que desencadeiam uma notificação 
aparecerá. Em cada linha, em que checkbox no ícone de “sino” estiver 
ativo, cada evento realizado sera enviada uma notificação ao sistema. 
No caso do checkbox do “envelope” sera enviada uma notificação por 
email. 
 
 

 

 


