
ClickMe Smart Card
vállalati funkciókkal

Fejlesszük együtt digitális megjelenését!



Érvek az okosnévjegy mellett:

nincs többé kidobott, feleslegessé vált névjegykártya
adatai ezentúl mindig aktuálisak lesznek
nem kell újra nyomatatni névjegyeit változás esetén
a digitális átállást elősegítő eszköz, mely csökkenti a papírhasználatot 
gyors, egyszerű és hatékony kontakmegosztási módszer
kevesebb papír, több adat - mégis meg tud osztani vele bármit, amit
szeretne 



NFC alapú technológiát használ (Near Field Communication: kis
hatótávolságú, vezeték nélküli adatátviteli technika). Egy
okostelefonhoz tartva automatikusan megoszt tartalmat.  
A névjegyadatok menthetőek a partner telefonjába
gombnyomással.
Linkmegosztás - a kártyához tartozó url-linket megosztva
könnyedén elérhetővé tehetjük adatainkat bármilyen online
felületen, mint pl. e-mail aláírás vagy épp az Instagram Bio-ja,
ezzel is egységesítve arculatunkat.
A kártya hátoldalán található QR kóddal ugyanúgy működik a
link.
A mini weboldal segítségével (mely a kártyához tartozik) olyan
és annyi adatot tud felvinni, amennyit szeretne, és így egy
kattintással elérhetővé válnak a lényeges információk.
Felvihető gyorshívó gomb, azonnali e-mail küldés, cím
navigációval, PDF dokumentumok stb.
Mindez online, saját profil alatt szerkeszthető egy
felhasználóbarát felületen.

Mit tud és hogyan működik?



előlap

hátlap

Egyedi, illetve céges arculatra 
tervezhető és nyomtatható kívül-belül.
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Mit tud még?

minden gomb a vállalat egyedi színkódjával tervezhető, amire egyedi, arculati
elemként funkcionáló ikonok vihetők fel
a háttér színvilága is változtatható
profilkép/logó feltölthető

Központosított adatkezelés - egy kézben minden kártya
Admin és szerkesztői jogosultságok oszthatóak ki, így pl. meghatározhatjuk, ki mit
szerkeszthet a számára leosztott profilban és mit nem; állíthatunk PIN kódot
gombokhoz, hogy csak az lássa tartalmát, aki a kód birtokában van; de el is rejthetünk
gombokat, majd újra aktiválhatjuk, amikor csak szeretnénk; bármikor frissíthető
tartalom bármely kártyán már a háttérből is. 

Fontos a funkcionalitás, de az elegancia sem utolsó

Alkalmazás nélkül működik bármilyen telefonon

E-mail aláírásként is működhet az egész vállalatnál, egységesen



nincs többé probléma ha közvetlen a rendezvény előtt változik valami, hisz
online módosítható minden adat, így nem kell újra nyomtatni semmit
minden fontos terméket/szolgáltatást be tud mutatni az egyedi gombok alatt
vigye fel a napi programot, hogy vendégei ne érezzék elveszve magukat
aznap

Tegye fel a vendégeknek szánt információkat okoskártyákra 

Mindez egy elegáns, az Önök rendezvényének arculatára
készült kártyán

Innovatív és informatív megoldás

céges rendezvény?



Önnek miben tudunk segíteni?


