Digital signage in een verzamelgebouw
Digital signage geeft de entree van een verzamelgebouw direct een moderne uitstraling en
biedt vastgoedbeheerders een mogelijkheid om extra service te bieden aan hun huurders.
In de entree of receptieruimte van een verzamelgebouw wordt een display een interactief en
modern informatiecentrum voor zowel huurders en bezoekers. Bewegwijzering of informatie
worden op een dynamische en eenduidige manier gecommuniceerd.
EENVOUDIGE SOFTWARE
De displays beschikken over een interne player die draait op het Android platform en met de
ingebouwde app is het publiceren van een eigen campagne zo gedaan. Met de speciale digital
signage software kiest de gebruiker voor een standaard indeling of maakt de gebruiker
eenvoudig een eigen sjabloon bijvoorbeeld in de bedrijfshuisstijl. Upload content en binnen
enkele seconden verschijnt de boodschap op het display. Meerdere devices met dezelfde
en/of verschillende content kunnen eenvoudig worden aangestuurd en allemaal vanuit
dezelfde software omgeving. De software is webgebaseerd, dat wil zeggen dat er alleen een
internetbrowser (en verbinding) nodig is om de campagnes maken, te beheren en te
publiceren.
Deze oplossing is daarom ideaal voor vastgoedbeheerders met meerdere panden. Displays
gemonteerd in verschillende verzamelpanden, kunnen vanaf één locatie aangestuurd worden
en er is geen maximaal aantal. Zo kunnen speciale campagnes integraal op iedere scherm, in
elk verzamelpand worden getoond. Ook is de software voorzien van widgets, zoals bekend
van de smartphones. Bijvoorbeeld de headlines uit het nieuws, file informatie of het
weerbericht. Ook bedrijfspresentaties, afbeeldingen en andere video’s kunnen worden
afgespeeld.
VOORDELEN
Voor huurders van een verzamelgebouw heeft een display in de entree ook voordelen. Zo kan
hun logo getoond worden op het display wat bijdraagt aan het versterken van hun
merkidentiteit. Door het laatste nieuws of mededelingen uit de organisatie te tonen kunnen
beheerders huurders snel op de hoogte stellen. Naast algemene informatie, zoals welke
huurders er in het pand gevestigd zijn, kunnen er ook plattegronden en vluchtroutes worden
getoond.
Een display kan ook commercieel worden ingezet, bijvoorbeeld door een advertentie te tonen
om nieuwe huurders aan te trekken of advertentieruimte te verkopen aan bestaande
huurders. Een digital signage oplossing kan ook uitgevoerd worden met een touchscreen. Dit
zorgt voor extra interactie met bezoekers en geeft de mogelijkheid om informatie op te
zoeken.

