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NARROWCASTING NÚ VOOR IEDEREEN
MOGELIJK EN BESCHIKBAAR IN VELE
UITVOERINGEN
HEEFT U AL LANGE TIJD
GEDACHT OM EEN DIGITAAL
DISPLAY TE GAAN TOEPASSEN
BINNEN U ORGANISATIE?
Veel bedrijven of instellingen denken dat
Narrowcasting, ook wel Digital Signage genoemd, niet voor hen is weggelegd. Waar er
veelal een complexe installatie nodig was en
er grafisch veel werk verricht moest worden,
kan dat al geruime tijd op een heel simpele
en gebruiksvriendelijke manier worden opgelost.

WELKE OPLOSSING
KUNNEN WIJ U BIEDEN?
Of het nu de informatieverstrekking is aan
bezoekers of medewerkers, het presenteren
van producten of het WARM welkom heten
van klanten of bezoekers; wij bieden een
zeer gebruiksvriendelijke oplossing!

Door gebruik te maken van ons Narrowcastingpakket kunt u werken met een groot
aantal templates die u op een zeer eenvoudige wijze kunt aanpassen, per scherm, cluster of alles in één keer. Of het nu om portrait of landscape schermen gaat voor beide
uitvoeringen hebben we een groot aantal
voorbeelden ter beschikking.

WILT U MEER WETEN OVER
DE MOGELIJKHEDEN VAN
WELKOM TV?
Omdat Display4all voor iedereen Narrowcasting toegankelijk wil maken, hebben wij
in nauwe samenwerking met Philips een
zeer aantrekkelijk aanbod voor u klaarstaan.
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PROFESSIONEEL
PHILIPS DISPLAY
Specifiaties:
- Verkrijgbaar in 43, 49 en 55 inch
- Android 5.0 en HTML 5
- Voorzien van het Narrowcasting pakket
- Helderheid 450cd/m2
- Gebruik 24/7
- WiFi
- Schermresolutie 1920x1080

GEBRUIKSVRIENDELIJKE SOFTWARE
Onze software hoef je niet zelf aan te schaffen, maar ontvang je als een licentie (SaaS). Wij zorgen
voor de installatie, onderhoud en het beheer. De software blinkt uit in gebruiksvriendelijkheid.
Meerdere mensen kunnen in een aparte werkomgeving aan een uitzending werken. Zonder
enige grafische of technische kennis kun je alleen of met anderen campagnes opzetten en
programmeren.

MONTAGE BEUGEL
Door gebruik te maken van een
wandsteun profiteert u optimaal van
de mogelijkheden van uw scherm. Deze
universele steun is slechts 2,9 cm diep
waardoor u een schitterend schilderijeffect creëert. De kleur van de beugel is
zwart en heeft een draagvermogen van
maximaal 50 kg.

HEEFT U VRAGEN OF WILT U MEER INFORMATIE ONTVANGEN?
KIJK OP WWW.DISPLAY4ALL.NL OF BEL VOOR MEER INFORMATIE: 078 677 11 11
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