
 

 
  



 

Dijital bilgilendirme sistemi nedir? 
 
Dijital Bilgilendirme Sistemi, her alanda ve sektörde kullanılabilen yeni nesil bir yayın, 

reklam, duyuru ve bilgilendirme sistemidir. Kurum kuruluş ve her alanda faaliyet gösteren tüm 
sektörlere yönelik olarak uyarlanabilen bu sistem, tek bir yöneticiye yerel ve uzak olarak bağlı 
bir ağ sistemi üzerinden internetin var olduğu her bir dijital ekrana zengin medya içerikleri 
aktarmaya ve yayınlamaya yarar. Sistem, medya içerikleri oynatabilen ve ekran yönetimi 
sağlayabilen bir yönetim sistemidir. Tek bir merkezden ya da birden çok şubeden yönetilebilen 
farklı bölgelerdeki her boyutta ve çözünürlükteki ekranlara resim, video, haber, kayan yazı, RSS 
beslemeleri, sunumlar, belgeler, hava durumu, yol bilgileri, trafik durumu, döviz ve para bilgileri, 
uçuş bilgileri, animasyonlar, internet sayfaları, video animasyonları ve buna benzer sayısız 
içeriğin dakikalar hatta saniyeler içerisinde iletilmesini sağlayan bir iletişim sistemidir.  

 
Geleneksel sistemlere göre avantajları nelerdir? 
 
Geleneksel afiş ve medya sistemine oranla sistemin faydaları, hedeflediğiniz topluluğa 

daha dinamik ve yerinde mesaj iletebilmenizi sağlar. Bugünün medya ve reklam sistemi 
darmadağın bir yapıda olup karışık içeriklere sahip olması yüzünden çoğu alanda tanıtım ve 
reklamdan çok çevre kirliliğine dönüşmektedir. Zamanında güncellenmeyen ilan panosu (ilan 
tahtası) ve tabelalar dış etkenlerin de etkisiyle yıpranarak topluma olumlu mesaj iletmek yerine 
negatif etki etmektedir. Dijital Bilgilendirme Sistemi’nde statik içeriklere göre dinamik 
görüntüler daha çekici ve önemli ölçüde daha fazla bilgi iletebilirler. Uygulamada medya 
oynatıcılar aracılığıyla ağa bağlı her ekrana, farklı mesaj ve içerik gönderebilirsiniz. Ayrıca her 
boyutta ve çözünürlükteki ekrana içerik göndermek için ekstra hesaplamalar yapmanıza gerek 
yoktur bu işlemler dakikalar içerisinde gerçekleştirilebilecektir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

Lyna Dijital Bilgilendirme Sisteminin Artıları Nelerdir? 
 

Lyna Dijital Bilgilendirme Sistemi, sizlere sürekli yenilenen, güncel, zengin içerik 
nesneleri sunar bunlar başlıca; * 

 Resim 

 Video 

 Yazı 

 Saat- (Dijital-Klasik) 

 Hava Durumu–(Küçük-Büyük Format) 

 Web Sitesi 
 RSS Haber 

 Kayan Yazı – (Yatay-Dikey) 

 Döviz Kurları –(Küçük-Büyük Format) 

 Tarih’ Nesnesi ile birlikte ihtiyaçlar doğrultusunda sunulan; 
 QRCode 
 Nöbetçi Eczane Listesi 
 Liste 
 Resimli Liste 
 LynaInterActive. 
 LynaCamera. 
 LynaLive Nesneleridir. 

Ayrıca modüler nesne yönetimi sayesinde size özel çözümler uygulanabilmektedir. 
 

i. Lyna Dijital Bilgilendirme Sistemi size basit ve anlaşılır bir yönetim paneli sunar! (Grafik-2) 
 

ii. Lyna Dijital Bilgilendirme Sistemi, ekranlarınızı biden çok alana bölmeye, böldüğünüz alanlarda 
birden çok içeriği süre kısıtlama politikası oluşturarak yayınlamanızı sağlar. İsterseniz bu alanlar 
için bir arka plan ekleyerek ekranlarınızın görüntüsünü daha canlı hale getirebilirsiniz! (Grafik-6) 

 

iii. Lyna Dijital Bilgilendirme Sistemi, Anlık değişebilen, direk veri tabanına bağlı,  Tabloları ve Resimli 
Listeleri tasarlayabileceğiniz bir bağlantı aracı sunar! 

 

iv. Lyna Dijital Bilgilendirme Sistemi ile tasarımlarınızdaki video ve resim içeriklerini birbirinden 
bağımsız olarak şifreleyebilirsiniz.  

 
v. Lyna Dijital Bilgilendirme Sistemi ile yöneteceğiniz ekran uzatılmış ekranınız olabilir. Bu sayede siz 

bilgisayarda işinize devam ederken ekranınızda içerik gösterebilir, bu sayede ekstra donanım 
yatırımı yapmaktan vazgeçebilirsiniz! (Grafik-3) 

 
vi. Lyna Dijital Bilgilendirme Sistemi ile tek bir ekranı yönetebileceğiniz gibi birden çok ekranı 

birbirine bağlayarak, tek bir ekranmış (Videowall) gibi de yönetebilirsiniz! (Grafik-3) 
 

vii. Lyna Dijital Bilgilendirme Sistemi, farklı noktalarda bulunan, birden çok şube ya da iş yerinize ait 
ekranları internet erişimi olduğu sürece tek bir noktadan yönetme imkânı sunar! 

 
viii. Lyna Dijital Bilgilendirme Sistemi ile yönettiğiniz ekranların otomatik kapanma ve açılma 

sürelerini belirleyebilir, bu sayede enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz! (Grafik-3) 
 



 

 
 
 

ix. Lyna Dijital Bilgilendirme Sistemi ile yönettiğiniz ekranlara Yeniden Başlama zamanı atayabilir, bu 
sayede tasarım değişikliklerini işleyişinize uygun zamanlarda aktif hale getirebilirsiniz! (Grafik-3) 

 

x. Lyna Dijital Bilgilendirme Sistemi ile yönettiğiniz ekranlara zamanlanmış görevler 
oluşturabilirsiniz! İlerleyen günlerde veya gün içinde değişik saatlerde yayınlanmasını istediğiniz 
kampanya - organizasyon duyurularınızı, özel gün (bayram tebrik kutlamaları vs.) tasarımlarınızı 
gününden önce oluşturup, ilerleyen tarihte yayınlanması için görev atayarak sürekli ekranlarınızı 
yönetme iş yükünden kurtulabilirsiniz! Ayrıca bu tasarımları günün belirli saatlerinde değişecek 
şekilde de ayarlayabilirsiniz!( Grafik-9) 

 
xi. Lyna Dijital Bilgilendirme Sistemi ile ekranlarınız bir kere sunucu ile bağlantı kurup açıldıktan 

sonra internet bağlantısı kesintiye uğrasa dahi ekranınız yayın hayatına devam eder! Bu sayede 
veri ve prestij kaybına uğramazsınız! 

 

xii. Lyna Dijital Bilgilendirme Sistemi ile ekranlarınızın aktif-pasif durumunu görüntüleyebilirsiniz! 
(Grafik-4) 

 

xiii. Lyna Dijital Bilgilendirme Sistemi ile ekranlarınızın anlık görüntüsünü alabilir, aktif tasarımı canlı 
olarak görebilirsiniz!( Grafik-5) 

 

xiv. Lyna Dijital Bilgilendirme Sistemi ile kendi kullanıcılarınızı oluşturabilir, yetkilendirmeyi 
kullanıcılarınıza göre verebilirsiniz!( Grafik-10) 

 

xv. Lyna Dijital Bilgilendirme Sistemi ile dokunmatik destekli ekranlarınızın kullanıcılar tarafından ilgi 
düzeyini görüntüleyebilirsiniz. Bu görüntülemeyi tarih, saat ve gün aralıklarına göre alarak ilgi 
düzeyinin yoğun olduğu zaman dilimlerinde daha etkili yayınlarla farkındalığı arttırabilirsiniz.  

 
Lyna Teknoloji, tüm bu özellikleri, internet erişimi olan her yerden kontrol imkânı sunan Web 
Tabanlı İçerik Yönetim Yazılımı ile sunmaktadır. İçerik Yönetim Yazılımı ile daha dinamik tasarımlar 
oluşturabilir, bu tasarımları yüzlerce ekrana birkaç tuşa basarak gönderebilirsiniz.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* -Lyna Teknoloji bu dokümanda adı geçen aktif veri çeken içerikleri azaltma veya arttırma hakkına sahiptir. 



 

Lyna InterActive Screen Nedir? Entegrasyonu Nasıl Yapılır? 
 

Lyna Dijital Bilgilendirme Sisteminin içinde ihtiyaçlarınıza göre sunulan LynaInterActive 
Nesnesi ile Dijital Bilgilendirme Sisteminizi Etkileşimli Ekran haline getirebilirsiniz! 
Müşterilerinize/Kullanıcılarınıza sizin belirlemiş olduğunuz yönlendirme ekranının (Restoran 
Menüsü, Bilgilendirme Tablosu, Tanıtım Ara yüzleri)  içerikleri arasında gezinti yaptırabilir, 
sipariş alabilir, oyunlar oynatabilirsiniz! Üstelik ekran başında kimse yokken LynaInterActive 
uygulaması devre dışı kalarak bilgilendirme sistemini tekrar aktif hale getirir.  Sadece mevcut 
bir Lyna Dijital Bilgilendirme Sistemine entegre olan LynaInterActive, iş yerinize en uygun 
tasarımın yapılabilmesi için sizlerden iş yerinizle alakalı görsel materyallere ihtiyaç duymaktadır. 
İlgili materyaller bizlere ulaştıktan sonra teknik ekip tarafından kısa sürede ekranlarınıza 
yansıtılmaktadır.  

 
 
 
Lyna Live Screen Nedir? Entegrasyonu Nasıl Yapılır? 

 
Lyna Dijital Bilgilendirme Sisteminin içinde sunulan Lyna Live Nesnesi ile Dijital 

Bilgilendirme Sisteminizin Üzerinden Kullanıcılar Görüntü Aktarımı Yapabilir! Belirlemiş 
olduğunuz süre içinde kullanıcılar, görüntü göndereceği kişi ile link paylaşımı yaparak mevcut 
ekran başından etkileşime geçebilir. Sadece mevcut bir Lyna Dijital Bilgilendirme Sistemine 
entegre olan Lyna Live ile ekranlarınızın etkileşim seviyesini bir adım ileriye taşıyın! 
 
 

Lyna Camera Nedir? Entegrasyonu Nasıl Yapılır? 
 

Lyna Dijital Bilgilendirme Sisteminin içinde sunulan Lyna Camera Nesnesi ile Dijital 
Bilgilendirme Sisteminizin Üzerinden Kullanıcılar Tanımlı Efektler ile Fotoğraf Çekilerek Mail 
Üzerinden Paylaşıma Geçebilirler! Belirlemiş olduğunuz süre içinde kullanıcılar fotoğraflarını 
çekerek sevdikleri kişilere gönderebilir Sadece mevcut bir Lyna Dijital Bilgilendirme Sistemine 
entegre olan Lyna Camera ile ekranlarınızı daha eğlenceli hale getirin! 

 
 
Lyna Mobil Uygulama Nedir? 
Lyna Dijital Bilgilendirme Sisteminin Yönetim paneli içinde sunulan Lyna mobil uygulama 

sayesinde ekranlarınızı mobil durumda da yönetebilirsiniz. Bu yönetim, ekranlarınızın tüm 
kontrolünden, fotoğraf ve video gönderimine kadar tüm yüklemeleri kapsamaktadır.  Ayrıca; Lyna 
mobil ile yüklediğiniz tüm içerikleri ekranlarınız yeniden başlamadan eş zamanlı olarak 
paylaşabilirsiniz!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lyna Dijital Bilgilendirme Sisteminin Kurulumu ve İhtiyaçları Nelerdir? 
 
Lyna Dijital Bilgilendirme Sistemi, minimum kaynaklarda maksimum performans ve üst düzey 
kararlılıkta çalışmak üzere tasarlanmıştır.  İş yerinizde oluşturulacak proje kapsamında, birkaç 
parametre hesaplandıktan sonra(İçerik Depolama Alanı, Sunucu Kaynakları) tercihinize göre 
içerik yönetiminizi bizim veri merkezimiz üzerinden, sunucu ve depolama hizmetine yatırımı 
yapmayarak kullanabilirsiniz. Daha büyük ölçülerdeki iş yerleriniz ve ekranlarınız için kendi veri 
merkezi yatırımını yaparak Lyna Dijital Bilgilendirme Sistemi’ne tamamen sahip olabilirsiniz! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Lyna Dijital Bilgilendirme Sistemi Teknik Detaylar 
 

Lyna Dijital İçerik Yönetimi Minimum Sistem Gereksinimleri (Windows cihazlar için geçerli 

Konfigürasyonlar) 

İşletim Sistemi Windows 7 Embedded Standart, Windows 7, 
Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 
 

Framework .Net Sürümü 4.5.2 ve yukarısı  

İşlemci 1.6 Ghz Yukarısı 

Ram 2Gb veya yukarısı 

Network 100Mbps İnternet Bağlantısı veya yukarısı 

HDD 15Mb Disk Alanı (Yüklenecek İçeriğe Göre 
Değişir) 

LynaInteractive (Etkileşimli Ekran) Minimum Sistem Gereksinimleri 

İşletim Sistemi Windows 7 Embedded Standart, Windows 7, 
Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 
 

Framework .Net Sürümü 4.5.2 ve yukarısı - C++ Redist. 

İşlemci 2.0  Ghz Yukarısı 

Ram 4Gb veya yukarısı 

Network 100Mbps İnternet Bağlantısı veya yukarısı 

HDD 150 Mb Disk Alanı (Yüklenecek İçeriğe Göre 
Değişir) 

LynaLive (Canlı Yayın Sadece Görüntü) Minimum Sistem Gereksinimleri 

İşletim Sistemi Windows 7 Embedded Standart, Windows 7, 
Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 
 

Framework .Net Sürümü 4.5.2 ve yukarısı - C++ Redist. 

İşlemci 2.0  Ghz Yukarısı 

Ram 4Gb veya yukarısı 

Network 1 Gbps İnternet Bağlantısı veya yukarısı 

HDD 20Mb Disk Alanı (Yüklenecek İçeriğe Göre 
Değişir) 

 

LynaCamera (Kamera Uygulaması) Minimum Sistem Gereksinimleri 

İşletim Sistemi Windows 7 Embedded Standart, Windows 7, 
Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 
 

Framework .Net Sürümü 4.5.2 ve yukarısı - C++ Redist. 

İşlemci 2.0  Ghz Yukarısı 

Ram 4Gb veya yukarısı 

Network 100 Mbps İnternet Bağlantısı veya yukarısı 

HDD 20Mb Disk Alanı (Yüklenecek İçeriğe Göre 
Değişir) 

Tablo-1 (Teknik Detaylar) 1 

1 -Uygulamanın gelişim süreci doğrultusunda minimum ihtiyaçlar değişiklik gösterebilir 



 

 
Lyna Dijital Bilgilendirme Sistemi Yönetim Paneli Tanıtımı 
 

Grafik-1 – Kullanıcı Giriş Ekranı 

Grafik-2 – Kullanıcı Karşılama Ekranı 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Lyna Dijital Bilgilendirme Sistemi Ekran Yönetimi 
 
 Tek Ekran Yönetimi 
 

Lyna Dijital Bilgilendirme Sistemi ile tek ekran yönetmek için, yöneteceğiniz ekranın 
çözünürlük ölçülerini işaretli kutucuklara girmeniz yeterlidir. 
 
 

Çoklu Ekran Yönetimi 
 

Lyna Dijital Bilgilendirme Sistemi ile birden çok ekranı tek ekran gibi yönetmek için, 
yöneteceğiniz ekranların yatay ve dikey sayısı ile çözünürlük ölçüsünün çarpımını işaretli 
kutucuklara girmeniz yeterlidir. 
 
 Örneğin; yan yana 4 ve alt alta 3 ekranımızın çözünürlük olarak tek ekran için 1920x1080 
ekranımız var ise; 

1 2 3 4 
2    

3    
 
1920 x 4= 7680 
1080 x 3= 3240 
Ekran Çözünürlüğümüz 7680x3240 olacaktır. 
 

 
Grafik-3 – Ekran Yönetimi 

  
 
 
 
 



 

 
Manuel Ekran Kontrolü 
Lyna Dijital Bilgilendirme Sistemi Yönetim Yazılımı ile ekranlarınızı manuel olarak güç 

seviyesinde açabilir, güç seviyesinde kapatabilir, uygulamayı yeniden başlatabilir, tamamen 
kapatabilir ve güç seviyesinde yeniden başlatabilirsiniz! 2 
 

Ekran Belleğinin Sıfırlanması 
Lyna Dijital Bilgilendirme Sistemi Yönetim Yazılımı ile ekranlarınızın yerel diskinde 

bulunan önbellek dosyalarını manuel olarak silebilirsiniz. Böylece birçok tasarımın önbelleğinizi 
boşuna meşgul etmesinin önüne geçerek daha büyük depolama kazanımı sağlarsınız. 3 
 

Grafik-4 – Ekran Bilgileri 
 
 
 
 
 
 



 

Grafik-5 – Ekran Görüntüsü Alma 
 

Grafik-6 – Ekran Tasarlama-Oynatma Bölgeleri 
 
 

2 –Cihazları güç seviyesindeyken başlatma olayı donanım özellikleri sağlandığında ve iç ağ içerisinde geçerlidir. 

3 –Bu işlem yazılımın kendi algoritması içinde zaten mevcuttur. Manuel yapmamanız durumunda sistem bunu otomatik yapar. 



 

Grafik-7 – İçerik Ekleme Ekran 

Grafik- 8 Eklenen İçeriğin Görüntülenmesi 

 



 

 

Grafik- 9 Zamanlı Tasarım Oluşturma 

Grafik -10 Kullanıcı Yetkilendirme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lyna Dijital Bilgilendirme Sistemi Mobil Yönetim 
 

 
 

Grafik -11 Kullanıcı Girişi 

 



 

 

Grafik -12 Karşılama Ekranı 

 



 

 

Grafik -13 Menü 



 

 

Grafik -14 Ekran Yönetimi 

 



 

 

Grafik -15 Uygulama Yeniden Başlatma 



 

 

Grafik -16 Tasarım Yönetimi 

 



 

 

Grafik -17 Tasarım İçerik Ekleme 



 

 

Grafik -18 Oynatma Listesi 

 

 



 

 
 
Lyna Dijital Bilgilendirme Sistemi ve LynaInterActive Screen Nerelerde Kullanılabilir? 
 
Belediyeler 

Vatandaşa ve çalışanlara duyuruları ve genel bilgileri hızlı bir şekilde iletmek amacıyla 

kullanılabilir. Dijital Totemler ve Dokunmatik Bilgi Ekranları Belediyeler tarafından sıklıkla tercih 

edilen sistemlerdir. 

Sağlık Kurumları 

Hastalara, sağlık personeline anında duyurular, genel sağlık bilgileri vermek amaçlı kullanılabilir. 

Perakende Sektörü 

Süpermarketler 

Elektronik Marketler 

Tekstil Ürünleri Satan Mağazalar 

Otomotiv Galerileri 

Kozmetik Ürünleri Satan Mağazalar 

Reyonlarda hedef kitleye yönelik; mağaza girişlerinde ve mağaza içinde müşteri ve personele 

yönelik duyurular için akıllı, hızlı ve etkin çözümler geliştirilen yazılım ile mümkün. Mağaza 

vitrinlerinde ve dış cephelerinde de kullanılabilmektedir. 

Eğitim Kurumları 

Öğrenciler, eğitimciler, veliler ve idari personeli bilgilendirmek amaçlı, kuruma özel ekranlardan 

yayın yapılmaktadır. 

Eğlence Sektörü 

Kafe-Restoran-Bar-Pastane 

Sinema-Konser-Tiyatro Salonları 

Geniş kitlelere hitap edilebilen bir sektör olan eğlence sektöründe, bilgilendirme, tanıtım, 

promosyon duyuruları, etkinlikler vb. birçok duyuruda kullanılabilir.  

Alışveriş Merkezleri 

Alışveriş merkezlerinde promosyonlar, kampanyalar, Reklam hizmetleri sunulabilir.  

Dijital Sinema Bilgi Ekranları 

 Gayrimenkul & Emlak & İnşaat Sektörü 

Satış ofisleri arasında koordinasyonu sağlamak, personele ve müşterilere yönelik duyuru, 

tanıtım ve imkânları bildirmek amaçlı kullanılabilir. 

Benzin İstasyonları 



 

Kısa zamanda hareketli ve sesli animasyon/videolarla hedef kitleyi yakalayıp, kampanya vb. 

haberdar olmalarını sağlamak için kullanılır. 

Oteller 

Hedef kitle ve personele yönelik duyuru, ilan, kampanya vb. duyurmak için kullanılabilir. 

Lojistik 

Şubeler arası iletişim, personele yönelik duyurular, personele ve lojistik sektörüne yönelik 

eğitimler için kullanılabilir. 

Vakıf & Dernekler 

Personele ve üyelere yönelik genel duyurular, bilgilendirici duyurular, ilanlar vb. için 

kullanılabilir. 

Ulaşım 

Havaalanları - Otobüs - Tren Garları 

Limanlar 

Uçak- Otobüs - Gemi - Taksi iç mekânlarında kullanılabilir. 

Personele yönelik duyurular, müşterilere yönelik seyahat tanıtımları, kampanyalar, hareket 

saatleri, sefer planları vb. için kullanılabilir. 

Ulaşım 

 Bankalar ve Finans Kurumları 

Şubelerde, genel merkezlerde, müşteri ve personele yönelik her türlü bilgi, duyuru, ilanın 

yayınlanması için kullanılabilir. 

Spor Merkezleri 

Personele bilgi amaçlı, müşteriye yönelik kampanya, promosyon vb. duyurular için kullanılabilir. 

Anında etkileşim için önemlidir. Örneğin; spor merkezine kayıt olan 50. kişi için 1 ay bedava 

üyelik verilmesi gibi. 

Spor Merkezleri Tanıtım ve Bilgi Ekranları 

Seyahat Acenteleri. 

Duyurmak istenilen tur, yurtdışı eğitim, seminer vb. aktiviteleri, müşteriyi cezbeden kaliteli 

görüntü, ses ve video ile duyurabilir. 

İletişim Merkezleri 

Ürünlerin teknik özelliklerinin ve etkileyici yönlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla 

video ve görsellerin kullanımına olanak verir.  

Kuaför & Güzellik Salonları 



 

Kuaför ve güzellik salonlarına konulan küçük ekranlarda bakım ürünlerinin kampanya ve 

promosyonlarını hedef kitleye duyurmak amaçlı kullanılabilir. Canlı ve etkileyici görüntüler 

sayesinde müşteri satın almaya o anda karar verecek böylece sıcak satış gerçekleşebilecektir. 

Organizasyon Firmaları 

Referanslarını hedef kitleye canlı olarak gösterme imkanı sağlar. Müşteri yazılım ile hareketli bir 

kataloğa bakar gibi firmanın yaptığı etkinlik, organizasyon, toplantı ve seminerleri görebilir. 

Masa düzeni ve süsleme gibi detayları görseller üzerinde yanılgıya fırsat vermeden seçerek 

karar sürecini hızlandırabilir. 

Reklamcılık 

Her türden işletmeniz için Dijital Bilgilendirme Sistemini kullanarak reklam geliri elde 

edebilirsiniz! 


