de perfecte manier om uw bedrijf digitaal te presenteren

introductie
Wij bieden een gebruiksvriendelijke totaaloplossing op
het gebied van digitale communicatie. Met onze software
kunt u op eenvoudige wijze de schermen zelf beheren.
Log in waar en wanneer u wilt.
Binnen de software zijn er tal van mogelijkheden om uw
teksten en beelden op te maken en aan te passen aan uw
huisstijl. Ook video’s/animaties afspelen is mogelijk. Met
zogenaamde RSS-feeds kunt u bijvoorbeeld het actuele
nieuws en weer laten zien.
Naast de software leveren wij de beeldschermen en de
mediaspelers die wij vakkundig voor u installeren. Wilt
u zelf de schermen ontwerpen dan verzorgen wij voor u
een cursus. Het ontwerpen en beheren van de templates
voor de schermen kunnen wij ook voor u verzorgen.
Kortom, wij bieden een oplossing op maat met altijd
vooraf een heldere offerte zodat u weet waar u aan toe
bent.

beeldschermen
Ons pakket bestaat uit:
1. Professioneel beeldscherm
2. CMS-systeem (online via een mediaspeler)
3. Templates

Installatie
Er zijn meerdere mogelijkheden om professionele
beeldschermen te plaatsen. Wij zoeken altijd samen
met u naar de beste oplossing. Zo kan er bijvoorbeeld
gekozen worden voor een wand- of plafondoplossing.
Wij zorgen ervoor dat het eindresultaat exact aansluit bij
uw wensen.
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Beeldschermen
Wij werken veel met Philips-beeldschermen van 32” en
43” maar in principe zijn alle merken en afmetingen
leverbaar. De keuze hangt af van verschillende criteria:
- Kijkafstand
- Beschikbare ruimte
- Temperatuur en omgeving
- Budget
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mediaspeler & software
Onze software is vooraf geïnstalleerd op één van onze
mediaspelers zodat u daar geen enkel omkijken naar
heeft. De mediaspelers zijn voorzien van Wiﬁ en bekabelde oplossing (UTP). De mediaspelers zijn geschikt
om onder zware omstandigheden te functioneren.
Met zeer snelle processors kunnen de mediaspelers
makkelijk alle soorten content afspelen. Denk hierbij
aan ﬁlmbeelden, animaties en hoge resolutie afbeeldingen. Zodra de mediaspeler op locatie geïnstalleerd
is wordt er door de installateur een koppeling gemaakt
met internet. Middels deze verbinding kunt u vanaf
elke computer (wereldwijd) inloggen en uw templates
aanpassen.
De software wordt doorlopend up-to-date gehouden
waarmee veiligheid en stabiliteit is gewaarborgd. Bij
het ontwikkelen van de software is gebruiksvriendelijkheid de belangrijkste peiler geweest, zodat iedereen
alles eenvoudig kan aanpassen en beheren.

templates
Bij de aanschaf van ons systeem worden een aantal
standaard templates meegeleverd. Dit zijn diverse
lay-outs waaruit u een keuze kunt maken.
De templates zijn eenvoudig aan te passen met onze
gebruiksvriendelijke software. U kunt bijvoorbeeld:
• Content invoeren
• Kleuren aanpassen aan uw huisstijl
• Eigen afbeeldingen importeren
• Eigen video’s en animaties importeren
Het is ook mogelijk om te werken met zogenaamde
RSS-feeds. Hiermee kunt u bijvoorbeeld NU.nl of
Buienradar op uw scherm laten zien.
Optioneel kunt u door ons een template laten maken
in uw huisstijl. Eventueel kunnen wij ook content
invoeren of omzetten. Voor meer informatie hierover
kunt u contact met ons opnemen.

ENKELE TOEPASSINGEN
•

Interne communicatie

Effectieve communicatie is heel belangrijk, extern maar zeker ook intern. Vanuit
één centraal punt kan het systeem
worden aangestuurd en kunt u uw
klanten, bezoekers en medewerkers op
maat informeren.

•

Wachtkamers

Niemand houdt van wachten. Verzacht
het wachten door patiënten digitaal te
informeren en amuseren, bijvoorbeeld
in de wachtkamers van ziekenhuizen
en huisarts- en tandartspraktijken. Er
kunnen RSS-feeds (nieuws, weer etc.)
getoond worden alsmede aanwezigheid,
wachttijden en overige informatie.

•

Menuborden

Zeker binnen de horeca wilt u op het
juiste moment de juiste boodschap
communiceren. Zo kunt u ‘s morgens de
nadruk leggen op het ontbijtmenu en
‘s avonds op de dinerkaart. Of u kunt een
actie promoten zoals ijs in de zomer of
een happy-hour.

•

Bewegwijzering

Ons systeem is uitermate geschikt als
digitale bewegwijzering. Ziekenhuizen,
beursgebouwen, hotels en (grote)
bedrijven zijn slechts enkele voorbeelden
van toepassingen waar digitale bewegwijzering essentieel is.

betaalbaar & eenvoudig
De mogelijkheden van ons systeem stellen u in staat
op zeer eenvoudige wijze klanten, bezoekers en medewerkers binnen uw bedrijf te informeren door middel
van professionele beeldschermen.
Er zijn verschillende redenen om voor ons systeem te
kiezen:
• Professionele uitstraling
• Snel en eenvoudig digitale informatie plaatsen
• Gemakkelijk zelf uw aanpassingen doorvoeren
• Eenvoudig RSS-feeds toevoegen zoals NU.nl en
Buienradar
• Full-service dienstverlening
Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij informeren
u graag over alle mogelijkheden en indien gewenst
maken wij voor u een passende offerte.

Bijsterhuizen 2414, 6604 LL Wijchen
085 - 01 60 041
info@steegjanssenmedia.nl
www.informatieopschermen.nl

