
Terminais propiciam informação e entretenimento

O conjunto de terminais que as pistas iBowling apresentam, realmente fascinam qualquer jogador de Bowling. O 
Terminal Multi-funções Terrestre (TMT), por exemplo, foi desenvolvido especificamente para a gestão do jogador. 
Composto por um totem que abriga um computador de última geração, corre num terminal de interface amigável, 
disponibilizando as informações num monitor 100%  plano em cristal líquido de 15 polegadas.

O uso do teclado é totalmente dispensado porque emprega tecnologia touch-screen (écran de toque). O sistema é 
composto por um “wizard” que orienta todos os passos a serem observados, conduzindo o jogador ao longo das 
fases do jogo. O software em multidiomas permite optar entre o Português, Espanhol, Inglês, Francês e Alemão.

Por meio de um simples toque na tela, o jogador pode requerer serviço de bar, por exemplo. Levantamentos 
comparativos revelam que a disponibilização deste avanço tecnológico aumenta em até 40% os pedidos de bar e 
cozinha. O Terminal Terrestre igualmente permite o envio de mensagens informativas e publicitárias, assim como 
proporciona a veiculação de imagens na tela, aspecto que pode converter-se em facturamento publicitário.

Como o terminal opera com animações multitemáticas, o jogador pode escolher o tema de sua preferência para 
ser projectado quando não estiver sendo apresentada a pontuação. Em cada jogada o dispositivo dispara uma 
animação, além de contabilizar os pontos. Esta animação, somando som e imagem, deve ser introduzida na 
Central de Operações e Gestão. Quando consegue um strike, por exemplo, a tela projetará determinada imagem, 
contribuindo para a animação do ambiente e a empolgação do autor do feito.

O software que acompanha as pistas iBowling apresenta outras facilidades. Ele permite programar um jogo treino, 
no qual cada jogador informa quantos e quais os pinos que deseja derrubar. Se o jogador identifica uma 
dificuldade em derrubar o pino 7, por exemplo, pode treinar arremessando sempre no intuito de derrubar este pino, 
que será o único a estar armado. O sistema inclusive informará o número de tentativas e apontará quantas foram 
bem sucedidas.

TERMINAL MULTIFUNÇÕES AÉREO - Já o Terminal Multifunções Aéreo é dotado de um monitor de vídeo LCD 
de 32 polegadas, no qual pode ser reproduzida a tela do Terminal Multifunções Terrestre, incluindo o desempenho 
individual de cada jogador que pode ser acompanhado pelo público assistente. Como encontra-se disposto numa 
posição de destaque, pode divulgar patrocinadores com a exibição de imagens e vídeos.

MONITOR VÍDEO/TV - Entre dois Terminais Aéreos ainda encontra-se, opcionalmente,  o Monitor Vídeo/TV Aéreo. 
Ao permitir a apresentação de videoclipes e sintonizar TVs a cabo, por exemplo, favorece o entretenimento, tanto 
dos jogadores como do público em geral.

CENTRAL - Todos estes avanços tecnológicos são controlados pela Central de Operação e Gestão, dotada de um 
software de interface amigável que permite o controlo personalizado das ocupações e receitas geradas pelos 
jogadores nas pistas.

A Central regista clientes, relacionando suas diferentes preferências (pista, comida, estilo de música, dia que 
prefere freqüentar o Bowling, número do sapato que calça e assim por diante) e seus dados (endereço de email, 
data de nascimento e outros). O registo de clientes inclusive pode ser estimulado com a oferta de alguma 
vantagem.

Quando um pedido de bar é feito através do Terminal Multi-funções Terrestre, por exemplo, a Central acusa seu 
recebimento e o projecta na tela do monitor até que o cliente seja atendido. Dentre suas multi-funções, a Central 
também permite fazer o registo de reservas, chamando a pessoa que se inscreveu através de um display 
numérico estratégicamente situado no Centro de Lazer, aquando da libertação de alguma pista.

Através da Central também é possível gerar diferentes relatórios de controlo administrativo e financeiro. O relatório 
do ranking da pista, por exemplo, mostra o tempo total de uso e o valor arrecadado. Pode revelar qual o utilizador 
da central que vendeu mais jogos, e mais arrecadou para o Bowling. Estes valores inclusive podem ser ordenados 
para facilitar sua visualização.

Um registo dos usuários limita o acesso à central. Por meio de senhas é possível criar hierarquias que limitam o 
acesso a determinadas informações. A troca de utilizadores numa hierarquia equivalente pode ocorrer sem sair do 
sistema, que permite a sobreposição de telas e o manuseio de vários formulários ao mesmo tempo



Bright Bowling: um show à parte

Para cativar clientes, os Centros de Bowling precisam ser atractivos e apresentarem variações capazes de 
contemplar diferentes expectativas. O Bright Bowling, formado por um show de luzes, cores e música, é um 
excelente atractivo. Concebido a partir de um exclusivo sistema da IMPLY TECNOLOGIA ELETRÔNICA, se forma 
por causa dos pigmentos e tintas especiais em diversos componentes presentes nos equipamentos e acessórios 
do Centro de Bowling. Possibilita que, em determinados momentos, o ambiente seja literalmente transformado 
num show de luzes e cores, complementado pela música.

Esta ambientalização especial cria um clima contagiante entre jogadores e o público em geral, favorecendo a 
diversão e estimulando o consumo. Proporciona um diferencial que somente um centro de Bowling pode oferecer, 
criando imagens fantásticas que empolgam. 


