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DISPLAY4ALL is een Audio-Visueel bedrijf met specialisatie 
op het gebied van: Ontwerp en advies van totaaloplossingen. 
Wij zijn gespecialiseerd in Audiovisuele ICT oplossingen, 
Narrowcasting (Digitale Signage), Videoconferentie en ZorgTV. 
Wij doen dat in verschillende branches zoals Retail, MKB, 
Sport, Educatie en Zorginstellingen.



TOTAALINRICHTING

Het juist inrichten van vergaderzalen of 
presentatieruimtes bestaat in veel gevallen 
een zeer uitgebreid pakket van beslissingen 
nemen. Of het nu gaat over kleuren, 
inrichting, vloer of wandafwerking of de 
Audiovisuele oplossingen, het draait hierbij 
om specialisme. Juist daarom kunt u voor 
de Totaalinrichting van uw ruimtes met 
integratie van audiovisuele oplossingen 
bij Display4all terecht, de gediplomeerde 
interieurarchitecten verzorgen graag 
het ontwerp. In de ontwerpen van onze 
interieurarchitect wordt veel aandacht 
besteed aan het interieur, meubilair, de stijl 
en het verlichtingsplan.

Display4all weet als geen ander dat er steeds vaker een totaalpakket moet kunnen worden 
geleverd, het draait steeds vaker om Ontzorging en Beleving! Ook als het gaat om de 
inrichting van ruimtes om te vergaderen en te presenteren. De beleving draagt bij aan 
de effectiviteit van uw vergaderingen, presentaties, brainstormsessies en trainingen. Om 
juist die beleving te creëren is het van groot belang dat alle elementen in uw vergader- of 
presentatieruimte optimaal op elkaar zijn afgestemd. Vaak heeft u bij het inrichten van een 
nieuwe vergader- of presentatieruimte meerdere partijen nodig die samen de uitvoering 
verzorgen. Display4all neemt als totaalinrichter dit graag van u over waardoor u te maken 
heeft met één aanspreekpunt.

Het uiteindelijke ontwerp en advies zullen 
wij middels een 3D visualisatie aan u 
presenteren. U ziet in één oogopslag wat u 
precies mag verwachten en u krijgt er direct 
een gevoel bij hoe uw ruimte er uit zal gaan 
zien.

Het is belangrijk dat ook de volledige 
Audiovisuele apparatuur keuze in het 
ontwerp wordt meegenomen, er moet 
uiteindelijk een harmonie ontstaan tussen 
de Audiovisuele middelen en de ingerichte 
ruimte. Ook niet onbelangrijk om te 
melden is dat wij altijd streven naar een 
gebruiksvriendelijke installatie.
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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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DISPLAYS
Wij leveren professionele monitoren van 
onder andere Philips, LG, Sharp en Samsung 
die aangestuurd kunnen worden met onze 
narrowcasting systemen. 

KIOSKEN
Onze Kiosken worden op maat gemaakt 
en geconfigureerd op basis van gekozen 
toepassingen. Omdat de meeste Kiosken 
worden ingezet als actieve Kiosk, zijn onze 
Kiosken uitgevoerd met een Touchscreen. 

VIDEOWALL
Een Videowall wordt samengesteld door 
meerdere LCD/LED schermen met elkaar te 
koppelen. Voor een mooie strakke Videowall 
adviseren wij schermen met een zeer smalle 
bezel.

ZORGTV
ZorgTV kan heel breed ingezet worden en 
is voor elke zorginstelling een professionele 
en moderne manier om naar personeel, 
klanten, bezoekers of bewoners te 
communiceren door middel van displays.
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PRODUCTEN
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TOUCHSCREEN
Touchscreens zijn de ideale oplossing 
voor uw boardroom, vergaderruimte of 
klaslokaal. U heeft dan geen Whiteboard 
of Flipover meer nodig en u kunt al uw 
gegevens direct opslaan en onderling delen.

TOUCHTAFEL
Het voordeel van een Touchtafel is dat u 
kunt werken in groepen of alleen, zoals u dat 
normaliter ook aan een gewone tafel doet, 
echter u heeft nu de beschikking over al uw 
documenten in uw Touchtafel.

VIDEOCONFERENTIE
Een persoonlijk Videoconferentiesysteem 
maakt directe communicatie mogelijk van 
achter uw bureau, op uw thuiswerkplek of 
eventueel onderweg. 

NARROWCASTING
Narrowcasting, is het meest innovatieve  
info-kanaal binnen uw organisatie.
Display4all levert al jaren een uitermate 
betrouwbaar en gebruiksvriendelijk
Narrowcasting systeem met veel features en 
mogelijkheden!
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LEASE UW APPARATUUR

Onze designers zorgen voor een passend ontwerp binnen uw budget. We installeren de 
meubelen, de LED schermen, de verlichting en zorgen voor de juiste bekabeling. Integratie van 
presentatie apparatuur in uw ICT systemen. We sluiten en leveren alles compleet en werkend 
op en u heeft maar ÉÉN AANSPREEKPUNT.

Bij Display4all kunt u voor een zeer aantrekkelijk bedrag (de rente is laag) alle presentatie 
apparatuur ook LEASEN. Bel voor alle mogelijkheden naar 078 677 11 11.

DISPLAY4ALL DOET ALLES
IN EIGEN BEHEER
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EIGEN BEHEER
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Onze monteurs hebben alle benodigde 
opleidingen en certificaten om te 
monteren en om een goede service te 
verlenen. Niet alleen de montage maar 
ook de gehele installatie en aansluiten 
van apparatuur valt onder onze montage 
verantwoordelijkheden. Tevens is na de 
montage en oplevering een duidelijke uitleg 
van de geïnstalleerde audiovisuele ICT 
apparatuur een vereiste.

SERVICE
Minimaliseer uw service door structureel 
onderhoud te plegen. Wij zien het als 
kerntaak om u te ontzorgen en maken 
daarom een gedegen serviceplan. In dit 
serviceplan nemen we het niveau van de 
serviceverlening en rapportagefrequentie 
op.

GARANTIE
Omdat wij werken met gerenomeerde 
merken, hebben wij ook uitgebreide 
garantieregelingen. Bij ons betekent het 
afgelopen van een garantietermijn niet het 
einde van onze service. Wij gaan verder 
waar andere stoppen.
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INSTALLATIESERVICE

ADVIES, OPLOSSINGEN & SERVICE
Of nu gaat om informatievoorziening in de zorg, narrowcasting in de retail en MKB, 

het inrichten van vergaderruimten voorzien van touchscreens, LED-schermen of
conference- en vergadersystemen: wij richten uw ruimte naar wens in.

Wij vinden persoonlijk advies een pré en onze adviseurs komen
graag bij u langs voor advies en nemen daar alle tijd voor.
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Met al ruim 20 jaar ervaring is Display4all 
een specialist op het gebied van Audio. 
Professionele audiovoorzieningen zijn voor 
een goede geluidsoverdracht van groot 
belang, hierdoor zal uw boodschap op een 
voortreffelijke manier worden overgebracht. 
Het leveren en plaatsen van een versterker 
en mixer met een draadloze microfoon voor 
uw ruimte verzorgen wij op de juiste manier.

Display4all levert professionele audio- 
systemen voor congressen, sportlocaties, 
scholen en zorgcentra.

Omdat er vandaag de dag meer wordt 
vergaderd en gepresenteerd moeten de 
audiovisuele systemen eenvoudig en stabiel 
te gebruiken zijn. 

Wij werken niet alleen voor het bedrijfsleven 
maar kunnen ook de geluidsinstallatie 
verzorgen voor Bioscopen, Kerken en grote 
zalen. Of het nu gaat om vernieuwing van de 
geluidsinstallatie, een presentatieoplossing 
en/of een complete kerk-tv installatie, wij 
komen altijd met een goed doordacht plan 
en een creatief voorstel.
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AUDIO
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9Als aanvulling in ons zeer succesvolle  
informatiesysteem ZorgTV hebben we een 
groot aantal oude bioscoop filmfragmenten 
uit het Neêrlands nieuws toegevoegd. Deze 
korte bioscoop filmfragmenten kunnen 
nu worden getoond voorzien van een 
ondertiteling. Hiermee kan een zorginstelling 
de bewoners op een inspirerende wijze 
voorzien van entertainment. Ook wordt door 
deze activiteit de bewoner gestimuleerd 
en geïnspireerd  om te kijken naar de 
informatie die wordt getoond via ZorgTV 
op de beeldschermen. Omdat ZorgTV in 
veel gevallen is ingekoppeld in het netwerk 
kunnen deze bioscoop filmfragmenten, 
net zoals de andere informatie, door de 
bewoner op de kamers worden bekeken.

Na de oorlog werden deze bioscoop 
filmfragmenten succesvoller dan ooit. De 
glorietijd van de bioscoop filmfragmenten 

zijn de jaren vijftig; de periode van 
heropbouw na de tweede wereldoorlog. 
De opkomst van de televisie was een 
belangrijke verandering voor de bioscoop 
filmfragmenten, doordat mensen het 
journaal ook voortaan vanuit huis konden 
bekijken. Het journaal dreigde hierom 
later te verdwijnen, door een gebrek 
aan inkomsten. Dit zorgde voor zoveel 
weerstand bij het volk en moest de overheid 
zich hier wel op aanpassen, waardoor het 
journaal door middel van subsidies tot ’84 in 
stand werd gehouden.

UIT DE OUDE DOOS
ZORGTV IS UITGEBREID MET 
DE OUDE DOOS MODULE
Display4all heeft in ZorgTV de module ‘Uit de Oude Doos’ toegevoegd. Oud bioscoop 
journaals uit de periode 1940 -1980. Speciaal voor zorginstellingen en verpleeghuizen. ZorgTV; 
informatievoorziening in zorginstellingen via LED beeldschermen en als inkoppeling Ziggo, 
Caiway, Delta of SPIE Nederland televisiekanaal.
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PARTNER

Of het nu gaat om een televisie in de hotelkamer, een digital signage-display in de lobby of een 
grote display voor de vergaderruimtes. Philips Professional Displays heeft voor de digital signage 
een groot assortiment aan beeldschermen, die een positieve invloed hebben op de beleving 
van de gast. De displays kunnen een grote bijdrage leveren aan de gastvrijheid en beleving in 
uw organisatie.

PHILIPS BRENGT GASTVRIJHEID 
OP HET BEELDSCHERM

APPS
Door de displays van Philips te laten 
voorzien van Android OS, is het mogelijk 
om applicaties op de tv te installeren. 
De mogelijkheden door het toevoegen 
van apps aan de display zijn eindeloos. 
Er zijn in Europa meer dan 750.000 app-
ontwikkelaars voor Android. Het potentieel 
van apps is daardoor gigantisch. De tijd dat 
er op de televisie op de hotelkamer alleen 
maar tv-zenders te zien waren is voorbij.
 
COMMUNICATIEKANAAL
Maar de displays van Philips kunnen meer. 
De display kan als een communicatiemiddel 
dienen voor de gast en bezoekers, waardoor 
het in feite ook als marketingtool kan 
worden ingezet.
 

GECERTIFICEERDE
SYSTEM INTEGRATORS
Wie geïnteresseerd is in de displays van 
Philips kan bij ons terecht. Display4all is 
één van de Philips Installatie Partners. 
Philips werkt samen met de partners die 
gecertificeerd zijn. Philips heeft hiervoor 
gekozen omdat de system integrators meer 
doen binnen het MKB dan alleen het leveren 
van een display, waardoor de integratie 
van alle systemen binnen het MKB soepel 
verloopt.
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REFERENTIES ZORG TV
Omring
Curamare
Azora
Amsta
Zorgwaard
Cordaan
Woonzorg BCM
Alliade/Meriant
Topaz
Laurens
Aafje
Swinhove
Patyna
Leger des Heils
Evean
Humanitas
Archipel
Rivas

REFERENTIES AV INRICHTING
Raadzaal gemeente Barendrecht
RaJuBiBos Heerjansdam
ZVV Pelikaan / ASWH / VV Heerjansdam
Evean Swaensborch
Het Baken Elburg
Excelsior Rotterdam
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REFERENTIE NARROWCASTING
(DIGITAL SIGNAGE)
Ikea Barendrecht / Amsterdam / Breda
Daikin
De Unie
Het Kruispunt Barendrecht
Tieleman Keukens
Travelbags
Care Nederland
De Raadt Tandheelkunde
Heliomare
Monkey Town
BioLab
FLS Company
Boatex Beheer
Havensteder
Atlas Arena

REFERENTIES SPORT
BVO Sparta Rotterdam
FC Dordrecht
BVO Excelsior
Gemeente Rotterdam
Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties
Topsportcentrum Rotterdam
RopaRun Centrum Rotterdam
ClubopTV

EEN GREEP UIT ONZE PROJECTEN

REFERENTIES



Lindeweg 4
2995 XK Heerjansdam

T (078) 677 11 11
info@display4all.nl
www.display4all.nl

Volg ons
      Display4all

            Display4all BVin


