ePOSTERS
evita impressões

avoid printing

reduz a pegada ecológica
reduce the ecological footprint

utilização fácil e intuitiva
easy and intuitive to use

software multi-plataforma
cross-platform software

FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS
MAIN FEATURES

Visualização em ecrã inteiro
Fullscreen display

Possibilidade de fazer zoom no poster
Poster zooming

Posters com orientação vertical ou horizontal
Vertical or horizontal orientation poster display

Interface personalizável com imagem/logo do evento
Customizable user interface with image/event logos

Pesquisa avançada por categoria (título, autor, entidade e tema)
Advanced search by category (title, author, entity and theme)

ePOSTERS
O que é?
Os ePOSTERS tratam-se de uma forma
dinâmica de apresentação de posters
científicos num congresso. São apresentados
num ecrã tátil gerido por um software
multimédia que permite um rápido acesso
a todos os posters assim como pesquisar
por diferentes categorias. Apesar de ser
concebido para o poster científico, é
adaptável a outros contextos como por
exemplo apresentação de produtos e outros
documentos técnicos em feiras e exposições.

What are ePOSTERS?
EPOSTERS are a dynamic way of presenting
scientific posters on a congress. Those are
presented on a touchscreen device, managed
by a multimedia software which allows a
quick access to all posters as well as
searching for a specific one by different
categories.
Although conceived for scientific poster
presentations, it can be used in other events
such as fairs and exhibitions, for presenting
products or technical sheets.

O mesmo serviço, mais funcionalidades...
Atualizamos o nosso software de ePOSTERS deixando-o a par com as mais recentes
práticas da tecnologia da informação e introduzimos novas funcionalidades e
melhoramentos significativos para proporcionar uma melhor experiência de
utilização.

Consulta de posters em vários dispositivos
Uma das novidades desta nova versão é a possibilidade de consultar posters
através da nossa app para dispositivos iOS e Android, disponíveis para download no
iTunes e PlayStore, respetivamente.
Aos participantes do evento, é-lhes fornecida a informação necessária para
descarregarem a aplicação e introduzirem na mesma um código que lhes permitirá
aceder aos posters a partir dos seus smartphones e tablets pessoais, desde que
estes equipamentos possuam os requisitos mínimos para que a aplicação funcione
corretamente.
Em alternativa, existe também uma aplicação WEB, acessível através da maioria
dos navegadores.

The same service, more features ...
We have refreshed our ePOSTERS software by keeping it up to date with the latest information technology practices
and introduced significant new features and a few enhancements for a better user experience.

See posters on multiple devices
One of the novelties of this new version is the possibility to consult posters through our app for iOS and Android
devices, available for download on iTunes and PlayStore, respectively.
The participants of the event are provided with the necessary information to download the application and enter a
code that will allow them to consult posters from their personal smartphones and tablets, as long as their devices
meet the minimum requirements for the app to work correctly.
Alternatively, there is also a WEB application, accessible through most browsers.

Estamos inteiramente disponíveis para
quaisquer esclarecimentos adicionais
e demonstração do software.
Basta contactar-nos através de um dos
nossos canais de comunicação.
We are fully available for any further
clarifications and software demonstration.
Just contact us through one of our
communication means.
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