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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.
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EIGEN BEHEER

LEASE UW APPARATUUR

Onze designers zorgen voor een passend ontwerp binnen uw budget. We installeren de 
meubelen, de LED schermen, de verlichting en de juiste bekabeling en we verzorgen de 
integratie van presentatie apparatuur in uw ICT systemen. We installeren 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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DISPLAYS
Wij leveren professionele monitoren van onder 
andere Philips, LG, Sharp en Samsung die even-
tueel aangestuurd kunnen worden met onze 
narrowcasting systemen. 

KIOSKEN
Onze Kiosken worden op maat gemaakt en 
geconfigureerd op basis van gekozen toepas- 
singen. Omdat de meeste Kiosken worden inge-
zet als actieve Kiosk, kunnen onze Kiosken wor-
den uitgevoerd in een Touchscreen uitvoering. 

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.

PRODUCTEN
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TOUCHSCREENS
Touchscreens zijn de ideale oplossing voor 
uw boardroom, vergaderruimte of klaslokaal. 
Touchscreens zijn bedoeld om de interactie 
en kwaliteit van vergaderingen te verbeteren.

VIDEOCONFERENTIE
Een persoonlijk videoconferentiesysteem 
maakt directe communicatie mogelijk van 
achter uw bureau of werkplek.

DRAADLOOS PRESENTEREN
Dé oplossing voor alle verschillende 
aansluitmogelijkheden die er tegenwoordig 
bestaan. Verbind elke laptop, tablet of 
smartphone met ieder display of beamer.

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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DIGITALE MENUBORDEN
Display4all biedt met de digitale menubord 
oplossingen alles wat u nodig heeft voor het 
tonen van uw menu’s en prijslijsten.

DIGITALE RECEPTIE
De bezoeker wordt op een professionele 
manier welkom geheten in een volledig 
geprofessionaliseerde bedrijfsomgeving en
kan via het Touchscherm van fleur zich 
registreren of contactpersonen zoeken.

ROOMMANAGEMENT EN 
WERKPLEKRESERVERING
Wat is er makkelijker dan online vooraf een 
ruimte te boeken voor een afspraak of een 
overleg?

Door gebruik te maken van ruimtereservering 
vereenvoudigd u het gebruik en hoeft u zich 
nergens zorgen over te maken. Gebruikers 
kunnen via Outlook, een mobile app of het 
interactieve display zelf hun reservering 
inplannen. Dankzij ons zeer complete 
werkplek management oplossing kunt u 
flexwerken op de ideale manier faciliteren 
binnen uw organisatie. Hierdoor krijgen 
medewerkers de mogelijkheid om hun werk 
slimmer, plezieriger en efficiënter doen.

PRODUCTEN
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De displays zijn uitgerust met SMD LEDs. 
De gebruikte LEDs zijn allen van het laatste 
nieuwe type. Deze overtreffen ruim hun 
voorgangers inzake lichtsterkte, inzake 
homogeniteit en inzake levensduur. Alle 
data- en voedingsverbindingen gebeuren 
met type trilling bestendige connectoren 
conform aan de UL 94V0 normering 
betreffende brandveiligheid.

VOEDINGEN
De displays zijn voorzien van gestabiliseerde 
voedingen. De gestabiliseerde voedingen 
zijn uitgerust met een overvoltage 
protection waarbij ze uitschakelen bij een 
overspanning. Bij kortsluiting secundair 
schakelt de voeding automatisch uit en zal 
ze zich herstellen als de kortsluiting ophoudt

Alle LED-displays uit onze MB-serie worden modulair opgebouwd. De behuizingen zijn 
geschikt voor outdoor gebruik. De service kan gebeuren via de voor- of  achterzijde van het 
LED-scherm. De LEDs zijn geïntegreerd in kleinere submatrices, die waterdicht zijn ingegoten 
en voorzien zijn van een kunststof grid met zonnekapjes. Deze submatrices zijn waterdicht 
op de voorzijde van de modules gemonteerd. Het kunststof grid met zonnekapjes is i.v.m. 
vandalisme vervaardigd uit polycarbonaat.

DIMFUNCTIE
De intensiteit van de LEDs wordt automatisch 
gedimd in functie van het omgevingslicht. 
Dit betekent dat de LEDs in vol zonlicht 
feller zullen branden dan ’s nachts in 
het donker. Op deze manier hebben de 
LEDs op ieder moment van de dag een 
optimale lichtintensiteit waardoor ze te 
allen tijde goed zichtbaar zijn. De dimmer 
heeft daarnaast een vertragende werking 
waardoor bijvoorbeeld de koplampen van 
een passerend voertuig geen invloed heeft 
op de helderheid van het LED-scherm.

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

JUNOO
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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 servicekosten 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.

WWW.DISPLAY4ALL.NL

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.

INSTALLATIESERVICE
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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.

AUDIO
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Onze klanten kiezen voor deze oplossing 
op basis van onze expertise in strategie, 
multimedia, campagnes, ontwerp, video 
en fotografie. We hebben onderbouwde 
creatieve ontwerpen gemaakt die aansluiten 
bij de wensen en behoeften van uw klanten. 
Hierbij staat effectiviteit van de content 
voorop.

KIES U MENU TEMPLATE
Bij deze mogelijkheid ontvangt u een aantal 
standaard templates waarbij teksten en 
foto’s kunnen worden ingevoerd. U kunt 
dan gebruik maken van de uitgebreide 
mogelijkheden om op ieder gewenst 
moment deze templates op de displays te 
tonen. U kunt dan bijvoorbeeld voor de 
lunch tijden een ander product tonen dan 
tijdens de avonduren.Voor het gebruik van 
deze templates en software betaald u een 
maandbedrag.

UNIEK EIGEN ONTWERP VAN UW 
MENU TEMPLATE
U kunt ook kiezen om onze grafische 
ontwerpers een uniek menubord te laten 
maken, volledig ontworpen op basis van 
uw opgave. Ook dit is een unieke service 
van Display4all. Eigen ontwerpen van uw 
menubord worden op basis van een aparte 
offerte aan u voorgelegd.

Het programma wordt gemaakt in 
professionele videosoftware, zodat al jouw 
wensen op het gebied van vormgeving 
gerealiseerd kunnen worden. De software 
in combinatie met de hardware zorgt voor 
een kristalhelder beeld, optioneel zelfs in 
FullHD-resolutie. Onderscheidend en visueel 
indrukwekkend is de mogelijkheid om een 
presentatie over meerdere schermen te 
laten afspelen.

Display4all biedt met de digitale menubord oplossingen alles wat u nodig heeft voor het 
tonen van uw menu’s en prijslijsten. Wij kunnen een standaard oplossing aanbieden waarbij 
u zelf op basis van een aantal templates zelf eenvoudig een menubord kunt samenstellen. 
Maar aangezien wij uit ervaring weten dat veel ondernemers liever bezig zijn met hun 
kerntaken en niet achter een PC willen zitten om zelf hun menuborden aan te passen kunt 
u bij ons ook de keuze maken om te kiezen voor en totaalconcept waarbij wij voor u deze 
content beheren.

DIGITALE MENUBORD
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Draadloos presenteren is dé oplossing voor alle verschillende aansluitmogelijkheden die 
er tegenwoordig bestaan. Verbind elke laptop, tablet of smartphone met ieder display of 
beamer. De vraag naar draadloos presenteren is enorm gegroeid vanwege de flexibiliteit die 
hiermee geboden wordt.

Zorgeloos draadloos presenteren betekend 
geen los liggende kabels, geen moeilijke 
instellingen en niet meer wachten op een 
verbinding.

Display4all biedt verschillende oplossingen 
op het gebied van draadloos presenteren:

BENQ INSTASHOWTM

InstaShow™ van BenQ is de draadloze 
presentatieoplossing waarmee u ideeën 
direct vanaf vrijwel elk apparaat kunt 
delen. InstaShow™ kan minimaal vier 
gebruikers tegelijkertijd delen en kan de 
betrokkenheid bij vergaderingen vergroten 
en de samenwerking verbeteren.

CLICKSHARE
Creativiteit helpt elk bedrijf vooruit. En 
creatieve vergaderingen, brainstormsessies 
en gesprekken verbeteren de samenwerking 
van teams en uw bedrijfsresultaten. Met 
ClickShare, de oplossing voor draadloze 
samenwerking, kan uw bedrijf moeiteloos 
ideatiesessies organiseren en efficiënt 
samenwerken.

DRAADLOOS PRESENTEREN

WEPRESENT
WePresent’s WiCS-2100 is een eenvoudig 
te gebruiken draadloze presentatie 
samenwerkingsoplossing die presentatie en 
interactie mogelijk maakt, samenwerking 
tussen gebruikers met elk soort apparaat. 
WiCS-2100 is de eerste wePresent-
unit die de eco-stand aanbiedt en 
verminderd energieverbruik zonder enig 
compromis te sluiten aan de prestaties 
of betrouwbaarheid. De Eco-standby-
modus gebruikt minimale stroom om de 
functionaliteit te behouden terwijl het 
energieverbruik wordt teruggedrongen.
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Dit is niet alleen handig voor bezoekers-
registratie, maar biedt ook efficiëntie. De 
recepties van Display4All stroomlijnen u uw 
processen, besparen kosten en geven uw 
bezoekers een actieve rol.

ONTDEK DE VELE MOGELIJKHEDEN 
VAN FLEUR

De bezoeker wordt op een professionele 
manier welkom geheten in een volledig 
geprofessionaliseerde bedrijfsomgeving 
en kan via het touchscherm van Fleur zich 
registreren of contactpersonen zoeken. 
Na het invoeren van de gewenste naam 
kan de digitale receptie op verschillende 
mogelijkheden contact leggen met de 
organisator.

Dit kan bijvoorbeeld via sms en mailbericht, 
maar u kunt ook direct via de receptie 
telefonisch contact opnemen met de 
organisator. Via de receptie kan dan door 
de organisator eventueel de deur voor de 
bezoeker worden geopend.

Tevens zal fleur dan direct een naambadge 
printen waardoor de bezoekers altijd binnen 
u bedrijf te herkennen zijn. De bezoeker 
ontvangt na aanmelding de boodschap om 
even rustig plaats te nemen en zo opgehaald 
te worden.

DIGITALE RECEPTIE

Wat is een digitale receptie nou precies? Een digitale receptie is dé manier om het aanmelden 
en welkom heten van bezoekers eenvoudig te maken. Daarnaast is onze receptie ook een 
oplossing om 24/7 uw bezoekers te ontvangen, zonder dat een receptionist(e) nodig is.

PROFESSIONEEL BEZOEKERS 
ONTVANGEN
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EEN DIGITALE RECEPTIE VOOR 
BEZOEKERSREGISTRATIE

Met onze digitale receptie heeft u een 
helder inzicht in wie in uw pand aanwezig 
zijn. U heeft altijd een actueel overzicht 
van de aanwezige bezoekers in uw pand of 
locatie. 

Een ander voordeel is dat u zich met onze 
receptie nooit meer zorgen hoeft te maken 
over de privacy van uw bezoekers. Onze 
systemen voldoen namelijk aan de regels 
van de AVG-wetgeving en beschermt de 
privacy van uw bezoekers.

DE VOORDELEN VAN EEN DIGITALE 
RECEPTIE:

• Kostenbesparing op personeelskosten
• Geen uitval door ziekte
• Altijd bezetting
• Professioneel ontvangst in de volledig op
   maat gemaakt uitstraling
• Koppeling met Narrowcasting mogelijk
• Geen papieren inschrijflijsten meer
• Direct printen van bezoekerspas
• Geen extra software nodig, werkt via URL
• Bezoeker kan direct bellen met organisator
• Verstuurt mail en/of sms-notificatie als
   bezoeker is aangemeld

Naambadge printer

Barcodescanner

Desinfectiepomp

Microfoon en luidsprekers
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WELKE VIDEOCONFERENTIE TOOLS KAN 
IK GEBRUIKEN?
Met onze videoconferentie apparatuur kunt 
u gebruik maken van verschillende software 
toepassingen. 

Deze videoconferentie tools zijn het meest 
populair:
• Google Hangout / Meet
• Zoom
• Microsoft Teams
• Skype for business 

VOORDELEN VAN ONZE 
VIDEOCONFERENTIE APPARATUUR:
• Een videoconferentie bespaart reistijd 
   en reiskosten.
• Deelnemers hoeven niet meer op 
   locatie aanwezig te zijn.
• Biedt mogelijk om altijd en overal 
   te vergaderen.
• Bevorderen de communicatie
• Lage investering met weinig 
   onderhoudskosten

Tegenwoordig werken veel mensen thuis of op afstand. Met onze videoconferentie 
apparatuur kunt u met z’n tweeën vergaderen maar ook met uw hele bedrijf. Er is namelijk 
software die het mogelijk maakt om tot wel 1000 deelnemers te vergaderen. Niet fysiek 
aanwezig, maar toch beschikbaar. Met een videoconferentiesysteem kunt u altijd uw 
collega’s en klanten bereiken!

VIDEOCONFERENTIE
VIDEOCONFERENTIE 
APPARATUUR BEVORDERT HET 
ONLINE VERGADEREN. 
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REFERENTIES ZORG TV
Omring
Curamare
Azora
Amsta
Zorgwaard
Cordaan
Amstelring
Alliade / Meriant / Talant 
Topaz
Laurens
Aafje
Swinhove
Patyna
Leger des Heils
Evean
Thebe
Archipel
Rivas
Careyn
Nusantara
Viva! Zorggroep
Pieter van Foreest
Swinhove
Elkander
Amaris
Argos
Het Baken
Blije Borgh
Land van Horne
Rijnwaal

REFERENTIES AV INRICHTING
Gemeente Barendrecht
Daikin Airconditioning
Growers United
RaJuBiBos Heerjansdam
Staatsbosbeheer
Welthuis
Sime Darby Oils
Reade Revalidatie
ZVV Pelikaan / ASWH / VV Heerjansdam
Evean Swaensborch
Het Baken Elburg
Excelsior Rotterdam
Careyn Rozenhoek/Grootenhoek

REFERENTIE NARROWCASTING
(DIGITAL SIGNAGE)
Ikea Barendrecht / Amsterdam / Eindhoven
Daikin Nederland
De Unie
Het Kruispunt Barendrecht
Met GGZ
Albert Schweitzer Ziekenhuis
FLS Company
Travelbags
Care Nederland
De Raadt Tandheelkunde
Heliomare
Monkey Town
Dorcas
Reade Revalidatie
Boatex Beheer
Havensteder
Atlas Arena

REFERENTIE DIGITALE RECEPTIE
Jiffy Products
Verbrugge Terminals
Base Logistics
Atlas Copco
Oceanco
Healthlink Europe
Staay Food Group
Nederlands Bakkerij Centrum

REFERENTIES SPORT
AZ Alkmaar
Sparta Rotterdam
FC Dordrecht
Excelsior Rotterdam
Gemeente Rotterdam
Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties
Topsportcentrum Rotterdam
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De Nieuwe Lindt
Lindtsedijk 20B

3336 LE Zwijndrecht

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