DS S l i m H o s t e d S i g n a g e

Signage: Doelgerichte communicatie met behulp
van beeldschermen
Eenvoudig zelf te installeren en te bedienen
Snel van start met behulp van templates
DE TOEPASSING VAN DIGITAL

Energievriendelijk

SIGNAGE

24/7 beschikbaar

Op specifieke tijdstippen
en specifieke locaties het

Maandelijks opzegbaar

kijkerspubliek door middel
Vanaf € 25,00 per maand

van digitale beeldschermen
informeren, benaderen en/of
‘verleiden’.

VAN KLEIN TOT GROOT
DS Slim is geschikt voor kleine
en grote ondernemingen. U

BEELDSCHERMCOMMUNICATIE

GESCHIKT VOOR IEDERE BRANCHE

Met beeldschermen en bewegend beeld maakt u

DS Slim is geschikt voor iedere branche en voor

communicatie aantrekkelijk en kunt u een brug slaan

vele doeleinden inzetbaar. Denk aan aanbiedingen in

tussen de ‘echte’ en de ‘virtuele’ wereld.

winkels, het dagmenu in een restaurant, het regionale

onderhoudt net zo gemakkelijk

nieuws in het gemeentehuis, de weersverwachting op

één player of honderden players.

COMMUNICATIE 3.0

het vakantiepark of de weekenddiensten van een huis-

Door de flexibele structuur van

Uit onderzoek is gebleken dat beeldscherm-

of tandarts. DS Slim is volledig naar uw wensen en

communicatie effectiever is dan een folder of poster.

eisen in te richten.

onze oplossing kan deze mee
groeien met uw behoefte.

ALTIJD EN OVERAL

Vreemd is dat natuurlijk niet. We consumeren allemaal
dagelijks digitale informatie op websites en social

GEMAKKELIJK TE BEDIENEN

media. Vermoedelijk zal dit alleen maar toenemen en

Met DS Slim heeft u de regie! Het plaatsen van

steeds interactiever worden.

berichten, aanbiedingen, foto’s en zelfs video’s heeft u

Het content management

zelf in een handomdraai geregeld. De juiste boodschap

systeem wordt beschikbaar

SLIM EN ENERGIEVRIENDELIJK

op het juiste tijdstip en de juiste plaats, dat is de kracht

gesteld in de Cloud. Daarmee

Met onze hosted signage (DS Slim) krijgt u een plug-

van Digital Signage. Bovendien bedient u met hetzelfde

en-play oplossing, om op eenvoudige wijze digitale

gemak meerdere beeldschermen tegelijk.

is DS Slim één van de meest
kosteneffectieve oplossingen
in de markt. Schaalbaar en
eenvoudig in gebruik.

beeldschermcommunicatie te realiseren. De player
hardware is klein (9 x 6 x 3 cm) en zeer energiezuinig.

ONLINE MEDIA INTEGRATIE

De player is eenvoudig aan te sluiten op ieder merk

DS Slim is actueel door een eenvoudige koppeling te

beeldscherm met een HDMI aansluiting.

maken met bijvoorbeeld social media of RSS. Ook een
data-koppeling met uw webwinkel of website behoort tot
de mogelijkheden.

BROADCAST
TECHNOLOGIE
Onze Digital Signage oplossing
is gebaseerd op broadcast
technologie, waar kwaliteit
en 24/7 beschikbaarheid de
hoogste prioriteit hebben.

ALLES IN EEN BEELD
U krijgt wat u van een
professionele oplossing
mag verwachten. Van
social media integratie tot
ruime mogelijkheden voor
het koppelen van externe
informatie. Zo combineert u
eenvoudig actueel nieuws,
weerberichten, tekst, video,
afbeeldingen, scrollende
teksten, RSS-bronnen, analoge
en digitale klokken in één beeld.

MAANDELIJKS
OPZEGBAAR
Geen lange opzegtermijnen,
geen langlopende contracten.

DS SLIM FEATURELIST
Broadcast quality playout
High definition video 720p/1080i
Plug & Play player
Online content manager ‘DS Online’ and data storage included.
Supporting multiple independent zones
Supporting synchronized playout
Remote management
User rights management
Advanced scheduling features
Supporting groups of players
Add editable multilayer template packages created in Adobe Photoshop
Add layer animations
Supporting multiple tickers, analog or digital clock and date
Add overlays on top of playlist events. Used for logos, tickers, clocks, lower-thirds and more.
Template based editing and playout, layers for text, images .jpg/.png and h.264 video
(.mov, .mp4) and more
Supporting H.264, WMV* and Mpeg2* video
Twitter display module included
Import external XML datasources
Autofill template events from an online RSS feed
Advanced Media manager
Supporting landscape and portrait mode
Mirrored or upside down playout possible
Supporting Wifi
Network proxy support
Web-based remote control
Axis® Camera streaming video support
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U kunt op elk moment stoppen
met het afnemen van de Hosted
Signage diensten.

PRIJZEN
Aantal players

1 t/m 5

6 t/m 10

11 t/m 25

25+

Prijs per maand per player *

€ 29,00

€ 27,50

€ 25,00

Op aanvraag

20171007-1.3

* Exclusief BTW en eenmalige setup kosten

Adres
Welsummerweg 10
7722 RS Dalfsen

Telefoon 0529 82 02 02
Email info@nobugsystems.com
Web www.nobugsystems.com

KvK 32090268
BTW NL1674.44.918.B01

