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A mais completa solução mundial em sistemas para o mercado de OOH.

Reservas, vendas, disponibilidade 
em tempo real, integrações e  

e-comerce próprio…

e-cOOHmmerce

Transmissão de câmera com 
gerenciamento de acesso e 
restrições em tempo real...

Live Streaming 

Distribuição, instalação,  
gerenciamento de tarefas e 

manutenção...

Operations

Detecção de falha em tela, criação 
de incidentes, monitoramento de 
sistemas...

Monitoring

Controle remoto de PC/Player e 
aplicativos, lista branca e lista 
negra de programas…

Health 

Status da rede em tempo real, 
tarefas de operações, detalhes de 
incidentes…

Status

Comprovação de exibição 
autônoma em vídeo e foto, Play 
Logs, Geração de relatórios…

PoP - Proof-of-Performance
Solução completa para gerenciamento e 
distribuição de conteúdos, Marketplace, 

Programática, HTML5, RSS, Layouts...

Smart Content Manager

$

soluções móveis
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Este serviço permite medir a disponibilidade, confiabilidade e 
tempos de resposta em suas telas digitais. 

Utiliza as câmeras IP instaladas em suas telas digitais, 
para detectar irregularidades ou incidentes causados por: 
falhas de módulo (módulos pretos), cores estáticas, 
imagem congeladas ou tela desligada. 

Cada vez que um incidente é detectado, ViiA Screen captura 
uma imagem através da câmera IP, e enviar uma notificação 
à equipe técnica responsável.
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Essas notificações podem ser recebidas através de nossos 
aplicativos móveis ou e-mail. 

Os relatórios obtidos medem os tempos de resposta 
antes de incidentes, disponibilidade e confiabilidade de 
telas digitais, e o desempenho da equipe técnica.



Este serviço permite monitorar os recursos do computador / player 
em suas telas digitais. 

ViiA Health foi projetado especificamente para o mercado DOOH, 
é instalado em computadores e gerencia os aplicativos 
(softwares) que devem ou não devem ser executados, gerando 
incidentes e notificando sua equipe técnica, por sua vez tem a 
capacidade de reação autônoma. 

Essas notificações podem ser recebidas através de nosso 
aplicativo móvel ou e-mail.
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ViiA Health pode executar e fechar aplicativos, receber 
comandos remotos, enviar relatórios de hardware e monitorar 
o desempenho de seus computadores em tempo real, 
fazendo leituras do processamento, RAM consumida, espaço 
disponível no disco rígido e temperatura do equipamento, 
entro outros. 

Os relatórios obtidos permitirão definir objetivos sobre o 
desempenho desejado de cada computador, desta forma, 
você poderá visualizar cada um dos computadores em toda a 
sua rede, ao mesmo tempo em que poderá gerencia-los 
remotamente.



ViiA Live é um serviço de streaming inteligente para as câmeras 
instaladas em suas telas digitais. 

Permite visualizar o conteúdo publicitário em tempo real, através 
da câmera IP instalada nas telas digitais, por meio do nosso site e 
aplicativos móveis. 

Nosso sistema processa as imagens de suas câmeras para 
fornecer sempre um vídeo suave ao seu cliente, calculando 
individualmente a velocidade de conexão de cada câmera e 
aplicando um pequeno delay se necessário.
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Com o ViiA Live, sua empresa pode conceder aos seus clientes 
acesso ao streaming de suas campanhas publicitárias, 
durante o tempo de vigência, para que cada cliente tenha 
acesso apenas aos elementos que estão com seu conteúdo 
válido.



Viia Task é um sistema desenvolvido para melhorar, otimizar e 
gerenciar o trabalho em equipe, projetado exclusivamente para 
empresas que se dedicam a OOH. 

É baseado em pedidos, tarefas, atividades, materiais, rotas e 
equipes de trabalho, que executam processos, projetos, 
fiscalizações, verificações e tarefas diárias à sua maneira.V
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O diferencial competitivo do ViiA Task é o foco nos processos 
de OOH, que fazem parte da suíte ViiA Manager e permitem a 
uma empresa obter informações em tempo real sobre o 
andamento das atividades realizadas, através do nosso site 
ou aplicativo móvel. 

Os relatórios obtidos permitirão distribuir a carga de trabalho, 
medir o desempenho das suas equipes ou de terceiros, 
também poderá saber as tarefas mais frequentes, as 
durações das actividades realizadas e poderá visualizar o 
consumo de materiais.



Atividades com tipos de coleta de dados. 
Existe um tipo de dado para qualquer atividade que você deseja 
realizar,  abaixo mencionamos cada um deles: 
• Formulários com textos; 
• Formulários com números; 
• Seleção de Verdadeiro / Falso 
• Semáforo de status (verde / amarelo / vermelho); 
• Seleção única; 
• Seleção única / múltipla; 
• Seleção de Data; 
• Seleção de Tempo (hora/duração); 
• Barra de Progresso; 
• Envio de Geolocalização (GPS); 
• Conteúdo multimídia com envio de fotos; 
• Conteúdo multimídia com entrega de vídeo; 
• Conteúdo multimídia com entrega de áudio; 
• Resumo das Atividades (executadas / não executadas). 

Usando indicadores. 
O resultado das tarefas realizadas com ViiA Task são indicadores 
chave para gestão de atividades, como: 
• Gráficos de ordens de serviço/trabalho; 
• Tarefas mais frequentes; 
• Usuários e equipes mais/menos eficientes; 
• Materiais (armazém) mais usados; 
• Tempo de resposta (usuários); 
• Tempo de resposta (incidentes); 
• Abertura de chamada / supervisão de equipamentos; 
Entre muitas outros indicadores que podem ser criados e 
personalizados por sua empresa de acordo as suas necessidades.
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Este sistema permite gerar relatórios fotográficos de exibição de 
conteúdo publicitário. 

Utiliza as câmeras IP instaladas em suas telas digitais, para obter 
as imagens de cada conteúdo exibido, de forma autônoma, pois 
está sincronizado com nosso CMS - ViiA Smart Player. 

Para telas digitais que não possuem câmera IP, nosso aplicativo 
móvel é utilizado para obter as imagens, que obtém a playlist de 
cada elemento automaticamente.
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Os relatórios obtidos podem ser agrupados por clientes, 
campanhas ou conteúdos, podendo ser personalizados em 
diversos formatos, como Powerpoint, Excel, Word, Pdf, Zip, 
etc. 

Esses relatórios são armazenados em nossa plataforma, 
para poder compartilhá-los de nosso site ou aplicativo 
móvel. Eles também podem ser enviados por e-mail ou 
mensagens instantâneas.

#PROGRAMMATIC #READY



Este serviço permite que você gere relatórios automáticos dos 
vídeos exibidos em suas telas digitais. 

Faz uso das câmeras IP instaladas em suas telas digitais, para 
obter vídeos de cada conteúdo exibido, de forma autônoma, já 
que está sincronizado com nosso CMS - ViiA Smart Player. 

Para telas digitais que não possuem câmera IP, nosso aplicativo 
móvel é utilizado para obter as imagens, que obtém a playlist de 
cada elemento automaticamente.
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#PROGRAMMATIC #READY

Os relatórios obtidos podem ser agrupados por clientes, 
campanhas ou conteúdos, podendo ser personalizados em 
diversos formatos, como Powerpoint, Excel, Word, Pdf, Zip, 
etc e emitidos automaticamente por nosso sistema. 

Esses relatórios são armazenados em nossa plataforma, 
para poder compartilhá-los de nosso site ou aplicativo 
móvel. Eles também podem ser enviados por e-mail ou 
mensagens instantâneas.



Para telas que não possuem uma câmera para obter imagens e vídeos automatizados, nosso aplicativo móvel é utilizado para 
obter vários vídeos, como o aplicativo esta sincronizando em tempo real com a playlist de cada elemento, os videos são salvos em 
nossa plataforma de relatórios, para gerar um relatório consolidado no formato de sua preferência.
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Os relatórios obtidos podem ser agrupados por clientes, campanhas ou conteúdos, podendo ser personalizados em diversos 
formatos, como Powerpoint, Excel, Word, Pdf, Zip, etc. 

Esses relatórios são armazenados em nossa plataforma, para poder compartilhá-los de nosso site ou aplicativo móvel. 

Eles também podem ser enviados por e-mail ou mensagens instantâneas.
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É o sistema “ALL-IN-ONE“ para gerenciamento de campanhas de 
OOH incluindo comercialização, instalações, verificação e 
relatórios de comprovação de exibição. 

Com o ViiA Board, sua empresa não precisará mais utilizar 
processos ineficientes, como aplicar excel para administrar 
grandes volumes de espaço publicitário, planejar a distribuição e 
colocação de cartazes ou preparar relatórios de Proof-of-Posting, 
enviar pessoas para tirar fotos com câmeras digitais, baixar 
arquivos manualmente e editar powerpoints grandes, bem como 
supervisionar as instalação ou troca de publicidade de sua equipe 
ou terceiros em tempo real, na palma de sua mão.
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Permite que sua empresa organize seu inventário por rotas e 
sequências de trabalho, distribuídas e monitorados em tempo 
real, com o uso de nossos aplicativos móveis atualizados por GPS. 

Usando tecnologia de alto desempenho e tempo de resposta 
rápido, ViiA Board permite que os Executivos Comerciais de uma 
empresa OOH tenham acesso às Informações de Disponibilidade 
de Inventário e possam compartilhar propostas e relatórios com 
clientes em Tempo Real.
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ViiA Smart Player é a solução completa para redes Digital Out of Home, integrada em nosso conjunto de aplicativos, é a "suite" 
ideal de ferramentas para criar e programar conteúdo remotamente com alto grau de segurança, administração de rede e emitir 
seus relatórios PoP automatizados. 

Com uma interface completa, 
não importa o tamanho da rede 
e número de pessoas e elementos 
a gerenciar. 

Solução completa para: 
• Gerenciamento e distribuição  

de conteúdo; 
• 8 formatos de relatório  

diferentes; 
• Marketplace; 
• Programática (API); 
• HTML5 e integrações; 
• RSS; 
• Layouts ...
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www.invian.net

e cOOHmmerce-

miami

lima

curitiba

cdmx

+52 (1) 55 8676.0135

+51 (1) 758.9526

+55 (41) 4042.2345

+1 (561) 425.9049

santiago

+56 (2) 2979.7728


