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Teraz możesz rozświetlić najważniejsze obiekty architektoniczne, budynki i mosty za pomocą 
prostego przesunięcia palcem po ekranie smartfona 
 
Nowa Aplikacja Scene management od Signify umożliwia osobom zarządzającym oświetleniem 
sterowanie oświetleniem fasady danego budynku z dowolnego miejsca i w dowolnej chwili za pomocą 
smartfona lub tabletu  
 
Chicago, USA – Signify (Euronext: LIGHT), światowy lider branży oświetleniowej poinformował dzisiaj 
o wprowadzeniu nowej aplikacji - Scene management - działającej w chmurze, która pozwala 
przedsiębiorstwom szybko i bezproblemowo zmieniać architektoniczną iluminację budynku za pomocą 
smartfona lub tabletu. Aplikacja specjalnie zaprojektowana do użytku na urządzeniach typu smart jest 
kolejnym dowodem na to, że firma jest liderem w obszarze oświetlenia zintegrowanego i łączenia 
oświetlenia z Internetem Rzeczy. 
 
Dzięki aplikacji Interact Landmark Scene management, za pomocą jednego ruchu palcem, osoby 
zarządzające oświetleniem mogą sterować iluminacją mostów, budynków i pomników oraz ją 
modyfikować. Można zdalnie zaprogramować spektakularne pokazy świetlne upamiętniające szczególne 
wydarzenia miejskie czy lokalne lub narodowe święta .. Można też na przykład natychmiast spełnić 
prośbę biura burmistrza, aby zalać most różowym światłem w celu wsparcia Światowego Programu na 
rzecz Świadomości Raka Piersi. 
 
„Miasta i przedsiębiorstwa coraz częściej wykorzystują iluminacje architektoniczne, żeby nadać 
budynkom niepowtarzalny styl. Potrzeba natychmiastowej reakcji na prośby składane poza godzinami 
pracy biura, czy na ostatnią chwilę, była zwykle kłopotliwa dla zarządzających oświetleniem. Dzięki 
aplikacji mogą teraz elastycznie zmieniać scenerie oświetleniowe w dowolnie wybranym momencie.  
Pokazuje to, jak bardzo Interact Landmark wspiera osoby zarządzające oświetleniem, ułatwia sterowanie 
i pomaga sprawić, że miasta są nowocześniejsze i przyjemniejsze do mieszkania”, powiedział Jacques 
Letzelter, Global Business Leader Public Segment w biznesie Signify.  
 
Sterowanie światłem w dowolnej chwili i z dowolnego miejsca  
Zarządcy budynków mogą spersonalizować swoje ustawienia konta i mieć bezpieczny dostęp do systemu 
architektonicznego oświetlenia spoza biura. Mogą zmieniać kolory, włączać pokazy świetlne i przeglądać 
harmonogramy. Ponieważ aplikacja działa w chmurze, upoważnieni użytkownicy nie muszą się logować 
przez VPN.    
 
Aplikacja jest częścią wachlarza możliwości Interact Landmark i będzie dostępna od czerwca 2018 r.  
 

https://www.interact-lighting.com/en/benefits/interact-landmark
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Uwagi dla redaktorów: 
 
Do funkcji nowej aplikacji Scene Management należą:  

 Zdalne zarządzanie: możliwość pracy zdalnej, wybrania i zmiany oświetlenia budynku, tak aby 
w każdym momencie móc dopasować je do niemal każdej okazji.  

 Dostęp w chmurze: bezpieczny dostęp do aplikacji na smartfonie, tablecie lub komputerze PC. 
Nie ma potrzeby łączenia się z siecią firmową lub przez VPN. 

 Narzędzie wybierania kolorów i odcieni bieli: możliwość wyboru z palety 16 milionów kolorów.  

 Włączanie pokazów, scenerii: w mgnieniu oka włączysz zaprogramowany wcześniej pokaz lub 
scenerię za pomocą jednego stuknięcia w ekran. 

 Zarządzanie wieloma obiektami: stwórz scenerię świetlną dla wielu obiektów w mieście albo 
gdziekolwiek indziej na całym świecie i zarządzaj nią. Funkcja „wirtualnego przycisku” umożliwia 
użytkownikowi grupowanie pokazów i scenerii z różnych obiektów, tak aby można było sterować 
nimi wszystkimi jednocześnie.  

 Harmonogramy i kalendarz: zaznacz terminy, w których zmieni się sceneria oświetleniowa, żeby 
uczcić święta i szczególne wydarzenia.  

 Elastyczne zarządzanie użytkownikami: twórz spersonalizowane profile użytkowników, aby móc 
zarządzać dostępem. 

 Bezpieczne i proste połączenie: zapewnia bezpieczne i proste połączenie pomiędzy 
sterownikiem oprogramowania na miejscu a oprogramowaniem Interact Landmark Scene 
management bez potrzeby zakładania VPN, innych bezpiecznych kanałów ani statycznego 
adresu IP dla sterownika.  

 
W celu uzyskania dalszych informacji, proszę kontaktować się z: 
 
Rzecznik Prasowy Signify in Poland 
Dorota Sławińska 
Tel: +48 605 342 517 
E-mail: dorota.slawinska@signify.com  
 
O Signify 
Signify (Euronext: LIGHT), jest światowym liderem oświetlenia dla profesjonalistów 
i konsumentów, także w dziedzinie oświetleniowego Internetu Rzeczy. Nasze produkty marki Philips, 
zintegrowane systemy oświetleniowe Interact, a także usługi bazujące na zebranych danych, dostarczają 
wartości biznesowej i odmieniają życie w domach, budynkach i miejscach publicznych. W 2017 r. 
odnotowaliśmy sprzedaż na poziomie 7,0 miliardów euro. Zatrudniamy około 32 000 pracowników w 70 
krajach. Uwalniamy niezwykły potencjał światła dla jaśniejszego życia i lepszego świata. Najświeższe 
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informacje o Signify dostępne są w zakładce Newsroom, na Twitterze i LinkedIn. Informacje 
dla inwestorów znajdują się w zakładce Relacje inwestorskie.  
 

http://www.newsroom.lighting.philips.com/
https://twitter.com/Lighting_Press
https://www.linkedin.com/showcase/18082655
http://www.lighting.philips.com/main/investor

