inBliss Toiminta
Asiakas on tärkein
inBlissin merkittävä tavoite on asiakasta kokonaisvaltaisesti palvelemalla tarjota kuhunkin
kohteeseen harkitut ja mahdollisimman sopivat ja laadukkaat komponentit sisältävä kokonaisratkaisu. Asiakkaan työ helpottuu, kun kokonaisuus toimitetaan samalta kumppanilta
ja kaikki vastaukset saa samasta lähteestä. inBlissin toiminta on ennen kaikkea tehokasta,
viimeisteltyä ja asiakasystävällistä. Asiakastyytyväisyydestä kertovat parhaiten pysyvät ja
pitkäaikaiset asiakassuhteet sekä inBliss-ratkaisujen jatkuva laajeneminen valmiissa kohteissa.
Edistyksellisen ohjelmiston helppo käytettävyys ja tarpeelliset toiminnot
Ketterän inBliss-organisaation jatkuva yhteydenpito asiakkaisiin, projektihoito ja innovatiivinen tuotekehitys tukevat saumatonta yhteistyötä, mikä takaa tuotteiden tarkoituksenmukaisuuden asiakkaiden nykyisiin ja muuttuviin tarpeisiin. inBliss-ohjelmiston ja serveriteknologian lähtökohta on kestävyys ja pitkäaikaisuus, helppo ja miellyttävä käyttäjäkokemus
sekä laadukkaan korkearesoluutioisen sisällön tehokas käsittely.
inBliss vastaa selkeään markkinatarpeeseen suuntaamalla oman kotimaisen huippuammattilaisista koostuvan ohjelmointitiiminsä kehittämään modernin polven helposti käytettävän ja integroitavan sovelluskokonaisuuden ilman vanhan teknologian rasitteita. Tekes on
ollut mukana tukemassa kaksivuotista tuotekehitystä, jonka tuloksena inBliss-ohjelmisto
kattaa tällä hetkellä mm. toiminnot kuva- ja videosisältöjen hallintaan ja ajastuksiin, tiloissa
opastamiseen, informaatiopalveluihin sekä tilojen ja muiden resurssien varausjärjestelmään.
Viimeistelty ulkoasu
inBliss on mieluinen kumppani suunnittelijoille ja laatua ja visuaalisuutta arvostaville loppuasiakkaille. Ohjelmiston laadukkuus ja tyylikkyys jatkuu fyysisiin komponentteihin. Vaikka asiakas valitsisi leasing-ratkaisun, ei se inBlississä koskaan tarkoita käytettyjen näyttöjen kierrätystä. Tuoteperheeseen kuuluvat yksittäiset näytöt ja videoseinät ovat aina viimeisintä mallia teollisen standardin mukaisista ammattilaitteista oli kyseessä sitten neuvottelutilan näyttö, aulan infonäyttö tai julkisen tilan näyttävä videoseinäinstallaatio. Esitysteknologiankin inBliss halusi toteuttaa tyylikkäämmin vastakohdaksi teknisille julkisten tilojen
TV:eille. inBliss kehitti edelläkävijänä ja patentoi näytön kehykset ja koko teknologian peittävän ja sisustukseen sovitettavan inBliss Frame –kehyksen sekä näyttöpinnoille tätä tarkoitusta varten kehitetyllä tekniikalla kuvatun elokuvasisällön. Mustien näyttöpintojen sijasta inBliss Window on sisutukseen sulautettu virtuaali-ikkuna haluttuun maisemaan. Oman
inBliss-elokuvatuotannon 4K-laatuiset maisema- ja elämyselokuvat hehkuvat näyttöpinnoilla aina silloin, kun esityssisältö ei ole informatiivista, markkinoinnillista tai muuta erikseen määriteltyä.
Tinkimätön ammattitaito ja laatu yhteistyöverkostossa ja prosesseissa
inBliss on ylpeä vuosien varrella valikoituneesta ja hioutuneesta alihankkija-, päämies- ja
kumppaniverkostostansa. Maailman parhaat teknologiatoimittajat, kotimaiset osaavat ohjelmointi-, asennus- ja ylläpitoammattilaiset sekä oman 4K (UHD) –kaluston omistava elokuvaustiimi ovat mukana inBliss-prosessissa alusta loppuun.

