HOME OF
DIGITAL SIGNAGE
Bij ZetaDisplay geloven we in de kracht van digitale communicatie. De boodschap op het
juiste moment, op een relevante plaats en met de juiste impact uitzenden. Je kan de kijker
verbazen, inspireren, informeren, op zijn gemak stellen of tot een aankoop over laten gaan.
Digital Signage werkt voor elke branche!

THINKING BEYOND THE SCREEN

DE OPTIMALE DIGITAL SIGNAGE OPLOSSING
Schermen, interactieve kiosken, LED walls, datakoppelingen, oproepsystemen, feeds, audio,
verlichting en ga zo maar door. Het gaat om de juiste combinatie tussen de hardware en de
software. Beide zijn nodig om tot de optimale Digital Signage oplossing te komen, in welke vorm
dan ook. Wij denken graag vanaf concept met onze klanten mee. Want wij hebben de expertise in
huis om te adviseren, te leveren, te installeren én te beheren.

WERELDS MEEST GEBRUIKSVRIENDELIJKE DIGITAL SIGNAGE
SOFTWARE
Met onze Digital Signage software maak je heel eenvoudig een uitzending voor je eigen zakelijke
communicatiekanaal. Je kunt via onze “cloud” oplossing in no time starten met uitzenden. De
software blinkt uit in gebruiksvriendelijkheid; bijzonder intuïtief en veelzijdig.

“Van strategie en planning tot hardware, implementatie,
content productie, analyse en beheer”

Met Digital Signage kun je o.a. bezoekersaantallen verhogen, je imago verbeteren, sturen op producten of
de wachttijd veraangenamen. Hoewel je wellicht sectorspecifieke uitdagingen hebt, zal een ideale Digital
Signage-oplossing zich altijd richten op vier belangrijke hoofddoelstellingen: imago, verbinding, efficiëntie en
conversie.

“Beheer je eigen Digital
Signage netwerk the
easy way”

CREATIE
Ons design-team creëerde diverse templates, voor alle mogelijke
toepassingen. Nog een stapje verder? Onze Content Studio maakt
speciaal op maat gemaakte templates, toegespitst op de
branding van jouw merk of onderneming.

HARDWARE
Kwaliteit staat bij ons voorop. Daarom werken wij samen met
enkel A-leveranciers voor onze hardware. Onze software is
uitermate geschikt voor SoC schermen. Hier is de mediaplayer
volledig geïntegreerd in het scherm. Duurzaam, efficiënt en
kostenbesparend! Uiteraard werken we ook met losse
mediaplayers. Deze zijn krachtig in performance en hiermee kun
je naast één individueel scherm, ook meerdere schermen tegelijk
(een videowall) aansturen.

ONZE SOFTWARE IN EEN NOTENDOP
• Gebruiksvriendelijk
• Toekomstbestendige technologie
• Cloud-gebaseerd
• Meertalig
• Inclusief professioneel ontworpen templates
• Ontwikkeling van functies voor klanten

• Eenvoudige installatie en configuratie
(Plug & Play)
• Volledig scherm en ondersteuning voor
meerdere zones, in portrait en landscape
• Integratie van sociale media
• Nieuwsfeed, het weer, RSS-ondersteuning
• Drag & Drop functionaliteit

• Dagscheidingen en segmentatie op maat
• Live data met lokale buffering
• Geïntegreerde afbeeldingseditor
• Live voorvertoning
• Online support center
• E-mail notificaties
• Beveiligde verbinding via HTTPS

ZetaDisplay is een full-service leverancier op het gebied van Digital Signage. ZetaDisplay
is expert en levert de complete journey; van concept, hardware en een eenvoudig te
beheren CMS tot contentcreatie en beheer. It’s all about user experience voor kijker en
gebruiker!
Vraag gratis je 30-dagen demo account aan op onze website!
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