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U wint kostbare tijd

1

Het systeem werkt snel en flexibel

3

U beschikt over de nieuwste 
en meest moderne technologie

4

De technologie biedt 
nieuwe mogelijkheden

5

Het systeem trekt 
uw doelpubliek aan

6

Uw boodschap blijft hangen

7

De technologie verbetert 
de gebruikerservaring

9

Het systeem optimaliseert de wachttijd

8

U spaart papier en inkt uit

2

Digital signage is een nieuw communicatiekanaal en biedt u tal van voordelen, 
ongeacht de sector waarin u actief bent

ONTDEK DE VOORDELEN VAN DIGITAL SIGNAGE

De ideale aanvulling op uw mediamix
Digital signage laat u toe op een nieuwe manier te communiceren en vult de 
andere media (internet, radio, televisie enz.) binnen uw communicatiestrate-
gie aan. U kunt het systeem overal gebruiken dankzij de mogelijkheden van 

nieuwe technologieën (persoonlijke gebruikerservaring, aanpassing, 
flexibiliteit, tracking enz.).
Als u binnen uw sector veel communiceert met andere mensen, dan is 
digital signage zeker nuttig voor u.

Het vergemakkelijkt de communicatie met o.a. de werknemers in een 
bedrijf, de leerlingen op een school, de patiënten in een ziekenuis, de 
klanten in een verkooppunt of toevallige passanten en voorbijrijdende 
automobilisten.

NIGHT
& DAY

Electronic Displays

1



Hoe werkt de Q-DS digital signage?
Q-DS bestaat uit twee toepassingen: de Composer en de Player. 

De Composer is de interface waarmee u op een eenvoudige en intuïtieve manier dynamische content kunt creëren. 
De tools van Q-DS zijn heel gebruiksvriendelijk: u hoeft geen expert te zijn om met de technologie te werken.

Welke content kan ik tonen?

Text DVD RSS Images CCTV Website Video Webcam Flash TV Price List Widgets

Projects

Schedule

Player Feeds
Settings

Preview

Layout

Modules

De mogelijkheden van digital signage zijn 
eindeloos. De enige limiet is uw verbeelding. 
In tegenstelling tot andere media heeft U de 
volledige controle over de technologie. Of 
het nu in uw zaak, in uw wachtruimte of in 
uw werkplaats is, u past uw boodschappen 
eender waar onmiddellijk aan.

Oneindige mogelijkheden 
in elke sector
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Q-DS | PLAYER

Naargelang de configuraties en de hardware waarover u al beschikt (pc, schermen 
enz.), heeft u een volledig softwarepakket voor een pc player vanaf € 465,00 (excl. 
btw).
Heeft u interesse in de andere configuraties, dan maken wij graag een offerte voor u 
op. Als u dat wenst, nemen we ook een opleiding en de installatie van de hardware 
op in de offerte.

Q-DS is de meest eenvoudige en de 
meest voordelige oplossing. Het enige 
dat u nodig heeft, is een pc met een 
grafische kaart, twee uitgangen en twee 
schermen.

Het ene scherm houdt u voor uw nor-
male pc-gebruik en via het andere 
scherm toont u de content.

Create your contents
in the Composer

Schedule your
contents

Display the
campaigns

Kan ik Q-DS makkelijk 
installeren?

Nadat u projecten heeft aangemaakt, worden die naar de Player verstuurd. De Player 
verstuurt vervolgens de content naar al uw schermen en volgt daarbij de uurroosters 
die vooraf zijn ingesteld.

Hoeveel kost dat?

U heeft het goed begrepen: als communicatie in uw DNA zit, kunt u met een digitaal 
scherm bijna alles doen wat u wilt, en dat in slechts enkele minuten.
De tijd en de kosten die nodig zijn om affiches te maken, behoren tot het verleden. Met 
onze technologie verspreidt u uw boodschap snel en verandert u ze zo vaak u wilt.
Elk communicatie-initiatief of -project wordt mogelijk en kost u geen cent.
U kiest helemaal zelf welke boodschap u toont: het nieuws, weerberichten, sociale 
media, een plattegrond van uw zaak, filmpjes, teksten, afbeeldingen enz.

Indien u wenst, mag u de Digital Signage met onze klantenbegeleidingssysteem 
BLOOM combineren.

Laat uw verbeelding de vrije loop
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Example 2: Composer Network to manage one or more players
      (recommended for up to 10 players).

Example 1: Composer and player in the same PC.

Composeur 
Network

TCP/IP TCP/IP

WAN | LAN | 
VPN

PC Player 
Screens

DS DS Multiview

PC Player Screens

HDMI / VGA

PC PlayerPC with 2 graphic 
outlets

Screen

HDMI / VGA

PC Player

Screens

HDMI / VGA

HDMI / VGA

HDMI / VGA

HDMI / VGA

HDMI / VGA
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Formats

Image: PNG, JPG, BMP

Text: DOC. TXT

Power point: PPT, PPTX

Tv: Analog & digital (with TV Card)

Streaming: MJPEG

RSS: 1.0 & 2.0

Hardware Screen resolutions

All known resolutions

Portrait

Landscape

Software

Operating system: Windows 7 or above

More features

Interfaces: Retail Analytics
& Enterprise Server

Multimedia: WMV, MPG, AVI, DIVX, VOB, SWF, FLV

PDF

Tables: CSV, MBD

DVD

Webcam

Websites

RECOMMENDED REQUIREMENTS

Processor: INTEL CORE i3

Memory: 3 GB

Disk: 250 GB

Graphic Card: Dedicated graphic card

MINIMUM REQUIREMENTS

Processor: INTEL ATOM N 2600

Memory: 2 GB

Disk: 80 GB

Graphic Card: Any
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