Probeer nu

GRATIS
Start met het uitzenden van uw Narrowcasting boodschap

Opensignage
eenvoudig
uw doelgroep
informeren
Zoekt u een eenvoudige manier om
uw doelgroep te informeren via
een beeldschermennetwerk? Wilt
u vrijwel alle soorten media via
uw eigen browser naar vrijwel elk
narrowcasting apparaat sturen? Dan
is Opensignage dé oplossing voor u!
Of u nu begint met Digital Signage of
een bestaand beeldschermennetwerk
wilt optimaliseren: Opensignage
software biedt u een professionele,
gebruiksvriendelijke en betaalbare
oplossing voor narrowcasting. Het
systeem wordt continu doorontwikkeld
zodat u altijd verzekerd bent van de
nieuwste mogelijkheden op het gebied
van beeldschermcommunicatie.

Bewezen, betrouwbaar
en multi-inzetbaar

Betaalbare
oplossingen
Opensignage software biedt
u een professionele en
gebruiksvriendelijke oplossing
voor narrowcasting op maat.

Van een eenvoudig digitaal prikbord in
sportkantines tot informatieve wachtverzachter
in de zorg, van agenda en bewegwijzeringsysteem
in zalen en congrescentra tot betrouwbare
bedrijfskritische informatiesystemen in
productiehallen. De afgelopen jaren heeft
Opensignage zich bewezen bij vele bedrijven in
uiteenlopende branches. U kunt Opensignage
bijvoorbeeld inzetten om bezoekers te
verwelkomen, roosterinformatie te geven aan
studenten, aanbiedingen te tonen aan klanten,
of betrokkenheid te creëren bij uw personeel.
Welke boodschap u ook wilt communiceren,
Opensignage is inzetbaar voor elke vorm van
doelgroepcommunicatie.

Gebruiksvriendelijk
en eenvoudig beheer
Voor het gebruik van Opensignage heeft u geen technische kennis nodig. U beheert
de uitzendingen op de beeldschermen eenvoudig online via het webbased Content
Management Systeem (CMS). Dat kan eﬃciënt via de webbrowser op uw eigen
computer, tablet of mobiele telefoon. De interface van het Opensignage CMS is
intuïtief, gebruiksvriendelijk en wordt continu geoptimaliseerd.
Met het Opensignage CMS kunt u snel en eenvoudig speellijsten
samenstellen en inplannen op de gewenste dagen en tijden. U kunt de
uitzendingen gemakkelijk zelf samenstellen met eigen afbeeldingen,
video’s en berichten. Of u sleept HD Video’s en andere content
eenvoudig uit de uitgebreide Media Bibliotheek in uw speellijst.

Beheer uw
uitzending
via de webbrowser op
uw eigen computer,
tablet of mobiele
telefoon.

Informeer wanneer u dat wilt én hoe u dat wilt

Met Opensignage kunt u de lay-out van uw uitzending altijd aanpassen
aan uw eigen identiteit en bedrijfshuisstijl. Kies om te beginnen een
van de vele sjablonen en achtergronden die Opensignage aanbiedt.
Per speler kunt u vervolgens kleuren, logo en lettertypen instellen om uw boodschap in de
juiste stijl te zetten. Zo kunt u altijd uitzenden volgens de richtlijnen van uw bedrijf. Kortom,
met Opensignage toont u berichten aan uw doelgroep wanneer u dat wilt op de manier
zoals u dat wilt.

In welke branches
vindt u ons terug?

zorg

publiek

sport

industrie

onderwijs

horeca

zakelijk

recreatie

retail

outdoor

Content
maakt het verschil
Zonder goede content, geen goede uitzending. Opensignage werkt daarom samen met
’s werelds beste mediaproducenten en productiemaatschappijen. In het Opensignage
systeem vindt u sjablonen, achtergrondafbeeldingen en thema’s om uw uitzending
perfect vorm te geven. Ook is er een uitgebreide database waarin u kunt zoeken naar
geschikte footage, clips, video’s en animaties voor uw uitzending.

Zonder moeite altijd een actuele uitzending
In de Opensignage Media Bibliotheek staan dynamische widgets waarmee u uw uitzending
eenvoudig voorziet van actuele informatie op het gebied van nieuws, weer, verkeer, sport,
beursberichten en entertainment. Ook zijn er diverse Social Media widgets beschikbaar zoals
Facebook, Twitter en Flickr. U kunt ook makkelijk video’s zoeken op YouTube, Vimeo en Vevo
en deze inplannen in uw uitzending. Tot slot zijn er speciﬁeke apps en widgets toegevoegd
voor verschillende branches en sectoren. Denk aan een app voor wachttijden, volgnummers,
bewegwijzering, zaalinformatie, agenda, roosterinformatie enzovoort.
Al deze content sleept u eenmalig vanuit de Media Bibliotheek in uw speellijst. De
widgets updaten zich daarna vanzelf en de informatie wordt automatisch bijgewerkt
als er nieuwe informatie beschikbaar is. Zo heeft u altijd een actuele uitzending op
uw scherm zonder dat u er omkijken naar heeft. Met de widgets en apps maakt u uw
narrowcasting uitzending in een handomdraai actueel, informatief en levendig.

Uitzenden
in huisstijl

Dynamische
Widgets

Gratis sjablonen,
achtergronden en
thema’s.

Altijd een actuele
uitzending zonder dat u
er omkijken naar heeft.

Uitgebreide
Media
Bibliotheek
Database met
afbeeldingen, video’s,
animaties en widgets.

Optimale prestaties
met Opensignage hardware
U kunt de gratis narrowcasting speler software van Opensignage
zelf installeren op een Windows, Linux of Android apparaat. Wilt
u verzekerd zijn van alle mogelijkheden en optimale prestaties?
Kies dan de speciaal geselecteerde en betaalbare narrowcasting
hardware van Opensignage. Opensignage heeft geavanceerde
narrowcasting spelers en beeldschermen waarop de software
al is voorgeïnstalleerd. De hardware is speciaal geselecteerd en
uitvoerig getest op prijs, kwaliteit en functionaliteit. Hiermee
bent u verzekerd van een narrowcasting systeem dat optimaal
presteert en altijd functioneert.
Het garandeert u het allerbeste
resultaat!

Gratis speler
software
Download de gratis
Opensignage speler
software op
www.opensignage.nl

Use your

own device
Heeft u een bestaand beeldschermennetwerk? Stuur deze aan met Opensignage!
U kunt Opensignage spelers op elk soort scherm aansluiten, dus ook op
die van u. Opensignage ondersteunt vrijwel alle merken, modellen en typen
weergaveapparaten. Heeft u al een narrowcasting speler aangesloten op uw
beeldschermen? Geen probleem. Opensignage ondersteunt communicatie
met diverse spelers van derden. Verwijs het apparaat naar de server van
Opensignage en meld het aan. Vaak biedt het aansluiten van uw bestaande
speler op het Opensignage CMS al de gewenste extra functionaliteit.

Gratis

uitproberen
Wilt u Opensignage gratis uitproberen? Dat kan door eenvoudig een account aan te maken
op www.opensignage.nl. U ontvangt direct 5000 gratis credits om het systeem te proberen.
Produceer uw eigen mini tv-uitzending door zelf content toe te voegen, of gebruik de media,
widgets en bestanden van de producers uit de Media Bibliotheek. U bekijkt uw uitzending
eenvoudig via de preview functie of door de gratis speler software te installeren.

Wilt u meer?
Bestel de Opensignage speler hardware via de webshop of via uw AV-dealer.
Het afspelen van nieuwsberichten in huisstijl via uw schermen is altijd gratis.
Voor het afspelen van content uit de Media Bibliotheek betaalt u met credits.
Dit kan eenmalig of op basis van een abonnement. Voor intensieve gebruikers
is het verstandig een abonnement af te sluiten. Met een Opensignage
abonnement kunt u onbeperkt speellijsten uitzenden voor een vaste prijs
per maand. U kunt uw uitzending zo vaak aanpassen als u wilt. Afhankelijk
van uw abonnement heeft u toegang tot bepaalde collecties of alle content
uit onze Media Bibliotheek. Bij Opensignage kunt u kiezen uit verschillende
abonnementen voor scherpe tarieven, zodat u nooit teveel betaald voor
producten of diensten die u niet gebruikt.
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