
                SIMPLIFY  
DIGITAL SIGNAGE 



 ระบบdigital signage คือระบบสือ่ประชาสัมพันธ์ดจิิตอล ทีใ่ช้
ในการประชาสัมพันธ ์โฆษณา หรือสือ่สารองค์กร ผ่านทางอุปกรณต์่างๆ 
เช่น จอภาพ,video wall,ตู้kiosk หรือ smart device ต่างๆ  



 ระบบdigital signage จะช่วยให้การประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นไปได้
อย่างง่ายดาย ซ่ึงผู้ใช้สามารถจัดการการแสดงผลได้ ด้วยระบบจัดการที่

สะดวกสบาย ทัง้เรื่องการสร้างรูปแบบการแสดงผล ตารางเวลา อีกทัง้สามารถ
ควบคุมได้จากศนูย์กลางผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต หรือ ระบบเน็ตเวิร์ก 



 “Simplify Signage” ถูกออกแบบมาเพ่ือการใช้งานที่ง่ายและ
สะดวก การจัดการที่ไมซั่บซ้อนวุ่นวาย ระบบที่มีความยืดหยุ่นและเสถียร 
ซ่ึงเหมาะกับการใช้งานทกุรูปแบบ 



สร้างcontent ได้อย่างอิสระ ไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องlayoutต่างๆ 

รองรับการแสดงผล ในรูปแบบของ วิดีโอ,รูปภาพ,ข้อความ และ ข้อความวิ่ง
,ไฟล์เสียง,Youtube,Live streaming,website และนาฬิกาบอกเวลา 

สามารถpreview ดูตัวอย่างการแสดงผลจริงได้ และexportงานไปยัง
โปรแกรมออกแบบเครื่องอื่นได้ 

สามารถจัดplaylist และตารางเวลาการแสดงผลได้ โดยไม่ต้องมีtimelineให้
ยุ่งยาก 

สามารถควบคมุเครื่องได้แสดงผลได้จากศูนย์กลางผ่านระบบnetwork 



สามารถมอนเิตอร์ดูการแสดงผลจริงได้และแจ้งเตือนเมือ่ระบบมีปัญหาผ่านไลน์ 

 รองรับการท างานแบบofflineได้โดยการอัพเดทข้อมูลผ่าน USB thumb drive 
(เฉพาะ window) 

สามารถดึงข้อมูลอืน่ๆจากอนิเตอร์เน็ตได้ เช่น ข่าวประจ าวัน กีฬา บันเทิง ผ่าน 
rss feed 

 รองรับการแสดงผลทั้งแบบแนวนอนและแนวตัง้ 

 รองรับการท างานบนdevice มากมาย เช่น TV, video wall, projector , 
tablet , smart phone 

 รองรับการท างานบนOS ได้ทั้ง window และ android 

 



 ใช้งานง่าย สะดวกสบาย user interface  เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน 

 ระบบมีความเสถียร สามารถท างานได้ 24hr/7 day 

 ระบบมีความยืดหยุ่น เนือ่งด้วยเป็นซอฟแวร์ทีท่างเราพัฒนาขึน้เอง 

 ราคาประหยัด  

มีบริการcloud server และ private server 

มีทีมsupport ทีม่ีความช านาญงานมากกว่า4ปี 

มีทีมติดตัง้ทีไ่ดม้าตรฐาน 

มีบริการหลังการขายทีด่ ี 

 





ข้อมูลทางเทคนิค 



โปรแกรม Simplify 
Creator 

Media server 

จอแสดงผล และ 
กล่องควบคุม 



เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบ
content โดยใช้การลากวาง(drag and 
drop) และจัดล าดับการเล่นของไฟล์
มีเดียต่าง ไๆด้ และยังใช้สร้างplaylist 
และตารางเวลา(schedule) เพ่ือสร้างผัง
การแสดงผล และยังใช้ในการจัดการ
player ทุกตัวผ่านระบบnetworkได ้



เป็นที่เก็บข้อมูลตา่งๆ เช่นcontent 
ไฟล์ข้อมูลต่างๆ อีกทัง้ยังเป็นตัวเช่ือมต่อ
อุปกรณ์ต่างๆเข้าด้วยกัน เช่น ระหว่าง 
simplify creator กับ Playerทุกตัวในระบบ 



   เป็นกล่องแสดงผลซ่ึงตดิอยู่กับ
จอภาพ แสดงผลในระดับ 1080P หรือ 
Full HD มีให้เลือกทัง้ android และ 
window สามารถท างานไดแ้ม้ไมม่รีะบบ
network หรือ network ใช้งานไม่ได้ 
เพราะcontent จะถูกเก็บไว้ที่ตวัมันเอง 

**สามารถใช้กล่องแสดงผลได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ที่เป็น
window หรือAndroid** 



Video support- .mp4,.wmv,.avi,.mov,.mkv 

Audio support- .mp3 

 Image support- .jpg,.png 

Network – Lan/Wifi/4G 

OS- Window/Android (newer 4.1) 

Bandwidth – more than 1Mbps/1Mbps 

Server – Linux/Window server 

 



SIMPLIFY CREATOR 



    เป็นโปรแกรมใช้ในการสรา้ง 
content และควบคุมการ
แสดงผล ทัง้การจัดplaylist , 
schedule และการจัดการ 
player โดยมีelementให้ใช้งาน
ดังนี้ 
• Video 
• Image 
• Text,Scroll text 
• Sound player 
• Clock 



Element การแสดงผล 

พ้ืนทีอ่อกแบบ sequence ล าดบัการแสดงผลของแตล่ะ

element 

properties
ของelement 

สว่นจดัการpage 

ปุ่ม preview 



คลิกทีน่ี่ 
คลิกคา้งทีพ้ื่นทีว่า่ง 

แลว้ลากจนไดข้นาดที่

ตอ้งการแลว้ใหป้ล่อยคลิก 

คลิกทีน่ี่เพ่ือเลือกไฟลท์ีต่อ้งการเล่น 



คลิกเพ่ือbrowse 
ไฟล ์

ปรบัdurationของcontent 

ปรบัระดบัเสยีง 

เลือกtransition ตอนเขา้ 

เลือกtransition ตอนออก 

ตัง้เพ่ือใหแ้สดงพรอ้มกบั

elementตวัอืน่ 



จะแสดงเป็นcontent บนtimeline สามารถเลื่อนปรบั 
sequence ไดโ้ดยการคลิกคา้งและเลื่อน 



คลิกทีปุ่่ม             ในกรอบสแีดงดา้นบน แลว้ มาคลิกทีพ้ื่นทีอ่อกแบบ โดยคลิกคา้งเพ่ือวาดเฟรมของวดิโีอ 



คลิกทีปุ่่ม             ในกรอบสแีดงดา้นลา่งเพ่ือเพ่ิมไฟลv์ideo 



Browser เลือกไฟล์videoที่ต้องการ และตัง้ค่าอื่นๆ เช่น ระดับเสียง transition in , transition out 
หรือให้เริ่มพร้อมเฟรมอื่น โดยเลือกที่ binding with(จะท างานพร้อมกนัเมื่อถึงsequenceนัน้ๆ) 



เม่ือคลิกปุ่มAdd จะแสดงbarของcontentนัน้ๆ โดยสามารถแกไ้ขไดโ้ดยการ double click หลงัจาก
นัน้สามารถเพ่ิมไฟลต์อ่ไปเรือ่ยๆโดยคลิกทีปุ่่ม 



คลิกทีปุ่่ม             ในกรอบสแีดงดา้นบน แลว้ มาคลิกทีพ้ื่นทีอ่อกแบบ โดยคลิกคา้งเพ่ือวาดเฟรมของรูปภาพ 



คลิกทีปุ่่ม             ในกรอบสแีดงดา้นลา่งเพ่ือเพ่ิมไฟลi์mage 



Browser เลือกไฟลi์mageทีต่อ้งการ และตัง้คา่อืน่ๆ เชน่ transition in , transition out 
หรอืใหเ้ริม่พรอ้มเฟรมอืน่ โดยเลือกที ่binding with(จะท างานพรอ้มกนัเม่ือถึงsequenceนัน้ๆ) 



เม่ือคลิกปุ่มAdd จะแสดงbarของcontentนัน้ๆ โดยสามารถแกไ้ขไดโ้ดยการ double click หลงัจาก
นัน้สามารถเพ่ิมไฟลต์อ่ไปเรือ่ยๆโดยคลิกทีปุ่่ม 



คลิกทีปุ่่ม             ในกรอบสแีดงดา้นบน แลว้ มาคลิกทีพ้ื่นทีอ่อกแบบ โดยคลิกคา้งเพ่ือวาดเฟรมของขอ้ความ 



คลิกทีปุ่่ม             ในกรอบสแีดงดา้นลา่งเพ่ือเพ่ิมขอ้ความ 



Browser เลือกไฟล์textที่ต้องการ หรือพิมพ์ข้อความ หรือ ใส่ link url ของ rss feed(คลิกที่ 
URL Link) สามารถตัง้ค่าอื่นๆ หรือให้เริ่มพร้อมเฟรมอื่น โดยเลือกที่ binding with(จะท างาน
พร้อมกันเมื่อถงึsequenceนัน้ๆ) 



เม่ือคลิกปุ่มAdd จะแสดงbarของcontentนัน้ๆ โดยสามารถแกไ้ขไดโ้ดยการdoubleclick หลงัจากนัน้

สามารถเพ่ิมไฟลต์อ่ไปเรือ่ยๆโดยคลิกทีปุ่่ม 



ถา้ตอ้งการสรา้งตวัวิง่ ใหต้ ัง้คา่ Textscrollmode เป็น Right-to-Left หรอื Bottom-to-Top หรอื
ถา้ตอ้งการปรบัความเรว็ใหป้รบัที ่Text scroll speed 



   ลักษณะก็จะคล้ายๆกับวิธีการเพ่ิมมเีดียข้างต้น  โดยสามารถก าหนด  volume 
ส าหรับ sound player และ ก าหนดรูปแบบนาฬิกาได้ ส าหรับclock 



หลังจากสร้าง content เสร็จแล้ว ใหs้ave project และสามารถ
Export ไปยังเคร่ืองอื่นๆต่อไป... 



หลังจากที่สร้างcontent และsave เรียบร้อยแล้ว content จะมาแสดงที่ เมนู presentation 
สามารถดูได้จากการคลิกที่tab presentation 



การสร้างSCHEDULE 



คลิกทีน่ี่ 



ใสช่ือ่Schedule 

ทีต่อ้งการ 

คลิกเพ่ือสรา้งplaylist
ในschedule 



ก าหนดชว่งวนัทีแ่สดงผล ถา้ไม่ตอ้งการ

ก าหนดใหเ้ลือกignore 
ก าหนดวนัทีต่อ้งการใหแ้สดง ถา้ไม่ตอ้งการ

ก าหนดใหเ้ลือก play all day 

ก าหนดชว่งเวลาทีใ่หแ้สดงplaylistน้ี ถา้ไม่
ตอ้งการก าหนดใหเ้ลือก play all time 

คลิกเพ่ือเลือก

presentation
ทีต่อ้งการแสดง 

คลิกและเลื่อนเพ่ือจดัล าดบัsequence การแสดงผล 
เสร็จแลว้ใหค้ลิกทีน่ี่ 



คลิกทีน่ี่ 



คลิกเพ่ือสง่ไปยงัmedia 

server คลิกเพ่ือexportไปยงั

USB Thumbdrive 



 

คลิกเพ่ือupload 



การส่งCONTENT ไปยัง PLAYER 



เลือกscheduleทีต่อ้งการสง่ 
คลิกเพ่ือสง่ขอ้มลูไปยงัplayer 

**หลงัจากสง่ขอ้มูล รอprogresss bar ใหค้รบ100% หลงัจากนัน้ก็เป็นอนั
เสรจ็เรยีบรอ้ย** 



Tips.. 
• Content ควรจะมหีนึง่elementทีs่et เป็น End  

• หนึง่ schedule มไีดห้ลายplaylist ซึง่ สามารถตัง้เวลาการ

แสดงผลใหต้อ่กนัได ้หรือซอ้นทบัของชว่งเวลาได ้โดยจะมี

priorityดงันี้ เวลา-> วนั-> วนัที ่

• ควรlogin ทกุครัง้ก่อนมกีารupload content 

• โหมด monitor(ดูภาพจริงจากหนา้จอ) ใชไ้ดก้บักล่องแสดงผล

ทีเ่ป็นwindowเทา่นัน้ 



THANK YOU 


