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AA  JJÓÓ  KKIIÁÁLLLLÍÍTTÁÁSS  ......  
… élvezetes 
… szórakoztatva tanít 
… lehetőséget ad a játékra 
… helybe hozza az információt 
… szabad felfedezést tesz lehetővé 
… sokszínű információt ad több nyelven 
… felejthetetlen élményt nyújt 

A multimédiás tárlatvezetés és műtárgy-információ szolgálta-
tás célterülete rendkívül változatos szolgáltatási ágakat ölelhet 
fel, így a GUIDO rendszereket úgy terveztük meg, hogy széles 
körű és sokszínű megoldást nyújtsanak. 

 
 

A GUIDO az Ön multimédiás 
idegenvezetője, mely új távlato-
kat nyit a kiállítások ismereteinek 

megszerzésében. 
A GUIDO-val a kiállítás látogatása örömtelivé válik, és mara-
dandó élményt nyújt kicsinek, nagynak, fiatalnak és idősnek 
egyaránt. 
A GUIDO rendszer lehetővé teszi a látogatóknak, hogy egyéni 
tempóban, kényelmesen, rugalmasan és könnyedén látogas-
sák végig a kiállítást mobil eszközök segítségével. 

A GUIDO.WEB mul-
timédiás műtárgy-
információkat közve-

tít internetes vagy intranetes környezetben, publikus vagy lo-
kális elérhetőséggel, több nyelven, informatikai eszközök szé-
les palettáján az igényeknek megfelelően. 
A műtárgyak, objektumok azonosítása gyorsan és egyszerűen 
történik kétdimenziós pontkód (QR kód) leolvasásával. 
A látogatók így saját okostelefonjukon, táblagépükön, egyéb 
mobil eszközeiken tekinthetik meg a multimédiás műtárgy-
információkat. 
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CCÉÉLLTTEERRÜÜLLEETTEEKK  

 Múzeumok, időszaki- és állandó kiállítások, 
képtárak, aukciós házak 

 Állatkertek, vadasparkok, arborétumok, tan-
ösvények 

 Információszolgáltatás turisztikai látványos-
ságokról, játékos városbemutatók 

 Vendéglátó-ipari információk szolgáltatása 
(pl. többnyelvű, multimédiás étlap) 

 Egyedi kiállítások, gyűjtemények bemuta-
tása 

 Vállalati séták, oktatóutak 
 Régészeti ásatások 
 Kereskedelmi termékinformációs rendszer 

(termékek felcímkézése QR kóddal, amit le-
olvasva a vásárló a helyszínen kap bővebb 
információt) 

EESSZZKKÖÖZZÖÖKK  

 okostelefon  
iPhone 
android 
windows phone ... 

 táblagép 
 netbook 
 notebook, laptop 
 asztali számítógép  

(távoli böngészésre) 

 

 

VVaallóóddii  ffeellhhaasszznnáállóóii  ééllmméénnyy  
A GUIDO rendszerek lehetővé teszik a 
látogatóknak, hogy egyéni tempóban, 
kényelmesen, rugalmasan és könnye-
dén látogassák végig a kiállítást mobil 
eszközök segítségével. 

EEllőőttéérrbbeenn  aa  mmúúzzeeuummppeeddaaggóóggiiaa  
Az iskolán kívüli ismeretszerzés, isme-
retközvetítés kiállítások helyszínén 
megvalósuló formájának sokszínű, in-
teraktív eszköze lehet a GUIDO rend-
szer, segítségével a tanulók aktív 
résztvevőkké válnak. 

SSzzéélleess  mmééddiiaappaalleettttaa  
A multimédiás tárlatvezetés képeket, 
hangokat, szöveges, grafikus és video 
alapú információkat tartalmaz, így szó-
rakoztató, látványos és interaktív él-
ményt nyújt. 
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KKAAPPCCSSOOLLAATTBBAANN  ......  

......  AA  LLÁÁTTOOGGAATTÓÓVVAALL  

A GUIDO egy vo-
nalkódos technoló-
gián alapuló tárlat-
vezető és műtárgy-
információs rend-
szer, mely szöve-
ges illetve multi-
médiás tartalmat 
(kép, audio, video) 
tesz elérhetővé a 
látogatók számára, a látogatás idejére 
biztosított speciális mobil eszköz segít-
ségével. A felhasználó az érintőképer-
nyőt használva navigálhat az oldalak 
között. Szórakoztatva tanító tartalom-
közvetítő eszköz, mely a kiállított tár-
gyat helyezi a középpontba. 
GUIDO új távlatokat nyit a kiállítások 
ismereteinek megtekintésében. GUIDO-
val a kiállítás látogatása örömtelivé és 
maradandó élménnyé válik kicsinek, 
nagynak, fiatalnak és idősnek. A GUI-
DO rendszer lehetővé teszi a látogatók-
nak, hogy egyéni tempóban, kényelme-
sen, rugalmasan és könnyedén láto-
gassák végig a kiállítást a mobil eszköz 
segítségével. 

......  AA  MMŰŰTTÁÁRRGGGGYYAALL  

A rendszer a spe-
ciális mobil eszköz 
lehetőségeit ki-
használva, a be-
épített vonalkód ol-
vasó segítségével 
biztosítja az objek-
tumok azonosítá-
sát. A látogató egy 
gomb megnyomá-
sával olvashatja le a tárgyak mellé kihe-
lyezett vonalkódot, majd a tárgyról a ki-
választott nyelven kap információt. 
Az információ teljes képernyős, egysé-
ges arculatú, testre szabható oldalak 
formájában jelenik meg. A GUIDO keze-
lése könnyű és egyértelmű. 
A GUIDO az egyszerű műtárgy-
információn (többnyelvű szöveg, kép, 
audio, video) túlmenően többletszolgál-
tatásokat is nyújt a műtárgyakkal kap-
csolatban: tematikus túravezetés, kvíz 
játékok, vetítőtermi többnyelvű szinkron-
támogatás. Ezzel a kiállítás szervezői 
számára sokoldalú és interaktív közvetí-
tési lehetőségek tárulnak fel.

......  AA  MMEENNEEDDZZSSMMEENNTTTTEELL  

A központi tervező 
programmal gye-
rekjáték többnyel-
vű műtárgy-
információkat, tú-
rákat előállítani, 
különböző média 
anyagokat össze-
kötni és izgalmas, 
szórakoztatva taní-
tó játékokat létrehozni minden külső se-
gítség nélkül. 
A rendszerben az összes objektum tí-
pushoz (műtárgy-információ, túra, kvíz, 
stb.) korlátlan számú oldal tervezhető, a 
különböző oldal típusok tetszőleges 
kombinációjában. 
A Guido rugalmasan testre szabható, 
így alkalmas múzeumok, egyedi kiállítá-
sok, gyűjtemény bemutatások, archí-
vumok, levéltárak, vállalati séták, bemu-
tatótermek, állatkertek, játékos város-
bemutatók, régészeti ásatási körutak 
vagy állandó kiállítások számára. 
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JJEELLLLEEMMZZŐŐKK,,  FFEELLÉÉPPÍÍTTÉÉSS  
A GUIDO elsősorban múzeumok, kiállítások, aukciós házak számára jelenthet megoldást, ahol jellemzően épületen belüli, sokfunk-
ciós műtárgy-információs rendszerre van igény. (Egyedileg tervezett és kontrollált tárlatvezetés, kvíz játék, multimédiás audioguide 
funkciók, stb.) 
A rendszer technikai hátterének elemei: adatbázis és Web kiszolgáló, a tartalom előállításhoz egy számítógép, illetve a tartalom 
közvetítéséhez speciális ipari mobil kéziszámítógépek. 

 

MMoodduullookk  

KKöözzppoonnttii  aaddaattkkeezzeellőő  sszzooffttvveerr  
A Központi adatkezelő szoftver egy személyi 
számítógépes (PC-s) alkalmazás. Az üzemeltető 
ennek segítségével rögzíti és tartja karban az 
objektumokhoz, túrákhoz, kvízekhez és egyéb 
tartalmakhoz rögzített információkat. 

MMoobbiill  TTáárrllaattvveezzeettőő  ééss  IInnffoorrmmáácciióóss  sszzooffttvveerr  
A Mobil tárlatvezető és Információs szoftver egy 
mobil kéziszámítógépes alkalmazás. Ez a modul 
működik a látogatók számára rendelkezésre bo-
csájtott mobil eszközökön. Ez a tényleges tárlat-
vezető alkalmazás. 

SSzziinnkkrroonniizzáácciióóss  aallrreennddsszzeerreekk  
Web szolgáltatások gyűjteménye, amely biztosít-
ja a modulok közötti adatszinkronizációt, a szink-
ronszöveg-támogatást, a kvízek eredménylistá-
jának karbantartását, a mobil eszközök szoftver 
frissítését. 

MMoobbiill  eesszzkköözz  

A GUIDO tárlatvezető használa-
tához a látogatók egy mobil esz-
közt kapnak, mely könnyű, er-
gonomikus és masszív tokozá-
sú, ütésállósága, valamint egyéb 
környezeti hatások elleni védel-
me ipari szabványnak megfele-
lő, így különösen alkalmas min-
dennapi használatra a nagy for-
galmú beltéri és kültéri alkalma-
zásokhoz. 

A GUIDO használható vonalkód-
leolvasóval, RFID egységgel is, 
vagy anélkül, integrált érintő-
képernyős billentyűzettel. 

Abban az esetben, ha ettől eltérő igények merülnek fel, sze-
mélyre szabott megoldást készítünk Önnek. 
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TTAARRTTAALLMMII  EELLEEMMEEKK  
A GUIDO média anyagok széles 
palettáját képes kezelni és bemutat-
ni. Ezek lehetnek szöveges informá-
ciók, képek, helyszíni alaprajzok, 
audio anyagok (hangok, zenék, nar-
ráció) vagy video anyagok. 
A GUIDO-val a különböző médiák 
egymással szabadon kombinálha-
tók, így lehetőség van bonyolult me-
nürendszer nélkül információs szö-
veg mellett képeket megmutatni és 
hanganyagokat lejátszani. 

SSzzöövveeggeess  oollddaall  
Címmel, képpel, menükkel és egyéb aktív képernyő elemekkel 
ellátott, alapvetően szöveges információt nyújtó oldal. 
TTeelljjeess  oollddaallaass  kkéépp  
Címmel, és aktív képernyő elemekkel ellátható, képi informá-
ciót nyújtó oldal. 
AAuuddiioo  oollddaall  
Szöveggel, képpel ellátható, audio fájlt lejátszó oldal. A leját-
szás lehet automatikusan induló, vagy a felhasználó által kont-
rollálható (indítható, megállítható, újrahallgatható). 
TTeelljjeess  kkééppeerrnnyyőőss  vviiddeeoo  oollddaall  
Az audio oldalhoz hasonlóan a lejátszás itt is lehet automati-
kus, vagy manuálisan vezérelt. 

TTÚÚRRÁÁKK,,  TTÁÁRRLLAATTVVEEZZEETTÉÉSS  
A rendszerben létrehozható túrák az 
elektronikus tárlatvezetés eszközei. 
A látogató a falra kihelyezett infor-
mációs tábláról kiválasztja az őt ér-
deklő témájú tárlatvezetést és a mel-
lette levő vonalkódot leolvasva a 
szoftver végigvezeti őt a túra egyes 
lépésein.  
A tárlatvezetés lehet szabad - azaz 
a látogató szabadon barangolhat a 
tárlat elemein - és lehet kötött, ami-
kor a látogató a szoftver által irányít-
va járhatja végig túrát. A két mód 
vegyesen is használható, azaz a 
tárlatvezetés egy része szabad, egy 
része kötött. 
A tárlatvezetés tartalmazhat elága-
zásokat, lehetőséget biztosítva a 
látogatónak, hogy válasszon a túra 
egyes részében több alternatíva kö-
zül. Tartalmazhat ezen kívül „hurko-
kat” is, amikor a látogatónak lehető-
sége van a tárlat egyes lépéseinél 
bővebben, extra lépéseket végigjár-
va tájékozódni, majd visszatérni és 
folytatni a tárlatvezetést. 
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KKVVÍÍZZEEKK,,  JJÁÁTTÉÉKKOOSS  IISSMMEERREETTSSZZEERRZZÉÉSS  
A rendszer a múzeumlátogatás nyújtotta élmény fokozása és a látogatók szórakoztatása érdekében lehetőséget biztosít kvízjátékok 
létrehozására. A kvíz játékok során a program kérdéseket tesz fel a látogatónak egy adott objektumhoz, témához kapcsolódóan, és 
rögzíti a játékban elért eredményeket. 

KKvvíízz  tteettsszzééss  sszzeerriinntt  
A GUIDO-val a kiállításokhoz korlátlan számú kvíz játék kapcsolható. Célirányos kérdésekkel a GUIDO a figyelmet a kiállítás mű-
tárgyaira és azok történetére irányítja. E játékok elsődleges célja a kapott ismeretek feldolgozása és a hatékony gondolkodás ösz-
tönzése kötetlen, szórakoztató formában úgy, hogy ez kicsiknek és nagyoknak is érdekfeszítő maradjon. 
 

 
 
FFeelleelleettvváállaasszzttáássooss  kkvvíízz  
A rendszer fel-
tesz egy kér-
dést, és a láto-
gatónak válasz-
tania kell az 
előre megadott 
válaszok közül. 
A kérdés lehet 
szöveges, vo-
natkozhat ké-
pes, hang vagy 
video informá-
cióra is. 
Például: Milyen állat látható a képen? 
Milyen állat hangja hallható? Milyen 
állat látható a következő videón? 

OObbjjeekkttuummkkeerreesséésseess  kkvvíízz  
A rendszer fel-
tesz egy kér-
dést, és a láto-
gató egy objek-
tum kódjának 
leolvasásával 
válaszol. 
Például: Keres-
se meg a legré-
gebben festett 
képet a terem-
ben! 
Válassza ki azt a festményt, melyet a 
képen látható művész festett!  

OObbjjeekkttuumm  ffeelliissmmeerrééss  kkvvíízz  
A játékosnak 
egy képtöredék 
alapján meg kell 
találnia egy mű-
tárgyat és le kell 
olvasnia annak 
vonalkódját. 
Ha ez nem sike-
rül, akkor kérhe-
ti több részlet 
felfedését is, 
majd újra próbálkozhat, de ebben az 
esetben csökken az elérhető pont-
szám. 
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EErreeddmméénnyyeesssséégg  mméérrééssee  

A játékokban minden helyes válasszal pontok szerezhetők, 
így a GUIDO a nagy versenyszellemmel megáldott látogatók 
igényeit is kielégíti. A látogatók által elért eredményeket közzé 
lehet tenni az eredménykijelzőn. 

IIssmmeerreettkköözzvveettííttőő  ffuunnkkcciióó  

A GUIDO a játékokkal nem csak az eredményességet jutal-
mazza, hanem segít az ismeretek megszerzésében és feldol-
gozásában is. Ennél fogva a múzeumpedagógiában és az 
iskolák látogatással egybekötött oktatói munkájának támoga-
tásában is nagyszerűen alkalmazható eszköz. 
 

 

SSPPEECCIIÁÁLLIISS  FFUUNNKKCCIIÓÓKK  
 
SSppeecciiáálliiss  iinnffoorrmmáácciióóss  oollddaallaakk,,  rreekklláámm  
ffeellüülleetteekk  
A GUIDO rendszer támogatja az egye-
di tájékoztató, figyelemfelhívó vagy 
reklám jellegű speciális információs 
oldalak kezelését is. Létre lehet hozni 
egyedi üdvözlő képernyőket, melyeken 
a napi ajánlott programok, aktualitások, 
hírek szerepelnek, de egyedileg struk-
turált, szöveges vagy képes menükkel 
vezérelt több oldalas reklám felülete-
ket, ajánlókat is. 

LLááttooggaattóóii  vviisssszzaajjeellzzéésseekk,,  kkéérrddőőíívveekk 
A rendszerben létrehozhatók a látoga-
tói visszajelzések gyűjtésére szolgáló 
egyedi kérdőívek. Az adatok feltöltés 
után a központi modulban megtekint-
hetők.

TTööbbbbnnyyeellvvűű  sszziinnkkrroonnhhaanngg  vviiddeeoo  ttaarrttaall--
mmaakkhhoozz  
A rendszer lehetőséget nyújt video tar-
talmakhoz (bemutatók, kisfilmek, stb.) 
többnyelvű szinkronhang kezelésére. A 
látogató a vetítés helyén leolvassa a 
kívánt nyelv vonalkódját, majd a mobil 
eszközén hallgathatja a video anyag-
hoz tartozó hanganyagot. 
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KKAAPPCCSSOOLLAATTBBAANN  ......  

......  AA  LLÁÁTTOOGGAATTÓÓVVAALL  

A GUIDO.WEB egy Web-es 
technológiát használó mű-
tárgy-információs rendszer, 
internetes vagy intranetes 
környezetben. Informatikai 
eszközök széles palettáján 
tesz elérhetővé többnyelvű 
multimédiás tartalmakat. A 
kiállítások helyszínén, a mú-
zeumi bemutató termeken 
kívül akár az utcán is képes 
információt közvetíteni. 
A rendszer lényegében egy, 
a kívánt funkcionalitással 
bővített Web portál, amely 
mind asztali, mind mobil 
eszközökre optimalizálva 
képes tartalmat szolgáltatni a helyszínen tartózkodó és a we-
ben böngésző látogatóknak egyaránt. Szabályozható, hogy 
mely információ érhető el a helyszínen, mely a Web-en (pl. 
otthoni számítógépen) böngészve. 

......  AA  MMŰŰTTÁÁRRGGGGYYAALL 

A GUIDO.WEB rendszer szol-
gáltatása széleskörű, eszköz- 
és helyfüggetlen. Információt 
közvetít okostelefonra, tábla-
gépre, netbookra, notebookra, 
asztali PC-re, mindig az adott 
kiállításnak, bemutatónak, in-
formáció tartalomnak és a 
szervezők igényeinek megfele-
lően. 
A média tartalmak lekérése, a 
műtárgyak, objektumok azo-
nosítása kétdimenziós pont-
kóddal (QR kód) történik, így a 
látogatók gyorsan és egysze-
rűen kapnak célzott informáci-
ókat saját mobil eszközeikre. 
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JJEELLLLEEMMZZŐŐKK,,  FFŐŐ  FFUUNNKKCCIIÓÓKK  
A rendszer elsődleges célja, hogy azonnali információt közvetítsen különböző objektumokról (műtárgyak, épületek, szobrok, gépek, 
kiállítási tárgyak, termékek, stb.) a felhasználó saját mobil eszközére. 
A rendszer tervezése során kiemelt figyelmet fordítottunk a legszélesebb körű és legegyszerűbb, mindemellett költséghatékony fel-
használhatóságra. 
A rendszer bevezetéséhez nincs szükség speciális hardver beruházásra, csak az üzemeltetéshez szükséges feltételekkel rendel-
kező Web tárhely szolgáltatásra, így a rendszer rövid idő alatt, alacsony költséggel bevezethető. 

MMeenneeddzzssmmeenntt  kköönnnnyyeenn,,  eeggyysszzeerrűűeenn  
A GUIDO.WEB oldalain megjelenő tartalmakat egy Web-es 
felületű központi kezelő programmal lehet szerkeszteni, mely 
segítségével könnyen és egyszerűen lehet előállítani több-
nyelvű műtárgy-információkat, túrákat, információs oldalakat. 
Az objektumokhoz tartozó információk szabadon szerkeszthe-
tők, a szöveges tartalom mellett multimédiás elemekkel is ki-
egészíthetők. Hozzárendelhetők képek, audio anyagok (han-
gok, zenék, narráció), vagy videoklipek, filmek is, ezek egy-
mással szabadon kombinálhatók. 

AAzzoonnoossííttááss  kkóódd  lleeoollvvaassáássssaall  
Minden műtárgyhoz hozzárendelhető egy kétdimenziós pont-
kód (QR kód), melyet egyszerű nyomtatóval kinyomtatva el 
lehet helyezni a műtárgyon vagy annak tárlóján. A látogató 
kamerával felszerelt okostelefonjával vagy táblagépével köny-
nyen és gyorsan le tudja olvasni a kódot és a program azon-
nal megjeleníti a kiválasztott műtárgy részletes információit. 
A rendszer az objektumokról összeállított tartalmat egységes 
arculattal, a kiválasztott nyelven és a látogató eszközére opti-
malizáltan jeleníti meg, akár PC-n, akár mobil eszközön. 
 

 

A rendszerhez készítettünk egy kipróbálható demonstrációs weboldalt, ami egy képzelt képtár tematiká-
ján keresztül mutatja be a GUIDO.WEB lehetőségeit. 

A demo rendszer mobil-optimalizált verziójának megtekintéséhez kérem, olvassa le okostelefonjával 
vagy táblagépével az itt látható QR kódot! 

A demo rendszer asztali böngészőben megjelenő verziójának megtekintéséhez kérem, látogassa meg a 
következő oldalt: http://demos.guidoguide.hu/guidowebdemo 
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TTAARRTTAALLMMII  EELLEEMMEEKK  

MMűűttáárrggyy--iinnffoorrmmáácciióókk  mmuullttiimmééddiiaa  ttaarrttaalloommmmaall  
A GUIDO.WEB tetszőleges számú műtárgyat tud kezelni. A 
tárgyakhoz kapcsolódó információs oldalakon a szöveges in-
formációkon túl különböző média anyagokat lehet rendelni: 
képet, audio és video tartalmat. 

IInnffoorrmmáácciióókk  ccssooppoorrttoossííttáássaa  
A rendszer lehetőséget nyújt a műtárgyak csoportosítására, 
kategorizálására, amely tetszőleges szempontok szerint tör-
ténhet. Például: 

- műtárgy kategóriák (múzeumoknál) 
- területi egységek: belváros, városrészek, stb. (turiszti-

kai információs rendszernél) 
- tematika: műemlékek, épületek, szórakozás, stb. 
- termékcsoportok (termékinformációs rendszernél) 
- stb. 

Tetszőleges számú csoport hozható létre, egy-egy tárgy pedig 
több csoportba is tartozhat. 
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TTeemmaattiikkuuss  ttáárrllaattvveezzeettééss,,  ttúúrraa  üüzzeemmmmóódd  
A rendszerben létrehozhatók tematikus túrák, tárlatok, melyek 
lépésről lépésre végigvezetik a látogatót a túratervben szerep-
lő műtárgyakon. A túrák, tárlatok száma korlátlan, és egy-egy 
tárgy több túrában is szerepelhet. 

KKiieemmeelltt  iinnffoorrmmáácciióókk  kkeezzeellééssee  
A GUIDO.WEB lehetőséget biztosít a főoldalon kiemelt infor-
mációk elhelyezésére, melyek mutathatnak konkrét műtár-
gyakra, de lehetnek hír-, cikk-, hirdetésblokkok, illetve bármi-
lyen egyéb más tartalom is. 

HHaasszznnooss  iinnffoorrmmáácciióókk  kkeezzeellééssee  
Az oldalon a navigációt szabadon testre szabható menürend-
szer segíti. A főmenü mellett tetszőleges számú kiegészítő 
menü és navigációs blokk helyezhető el. 
A menü elemek mutathatnak a rendszerben létrehozott bár-
mely tartalomra (tárgy, kategória, túra, egyéb oldal, tartalom), 
mutathatnak külső oldalakon szereplő tartalomra, illetve letölt-
hető dokumentumokra is. 
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TTÚÚRRÁÁKK,,  TTÁÁRRLLAATTVVEEZZEETTÉÉSS  

A rendszerben létrehozható túrák az elektronikus tárlatvezetés eszközei. 
A látogató a kihelyezett információs tábláról kiválasztja az őt érdeklő témájú túrát és a mellette levő QR kódot leolvasva a szoftver 
végigvezeti őt a túra állomásain, melynek során részletes információt kap az aktuális műtárgyról, objektumról. 
 

A túrák létrehozásában a rendszer szabad kezet nyújt a 
tervezőnek. Tetszőleges számú tematikus tárlatvezetés 
hozható létre, melyekbe felvehetők a rendszerben már rög-
zített műtárgyak. Egy műtárgy több túrában is szerepelhet. 
Ezen kívül egyedi tartalmú, csak az adott túrában szereplő 
lépések, állomások, helyszínek is rögzíthetők. Például: 

- bevezető 
- összekötő, átvezető szöveg 
- magyarázó szöveg 
- útbaigazítás 
- stb. 

Természetesen minden lépés - legyen az a túrába bevont 
műtárgy vagy egyedi lépés - vegyesen tartalmazhat szöve-
ges és multimédiás tartalmat: képet, hangot, filmet, vagy a 
következő helyszínre való eljutást segítő térképet. 
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