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De software waarmee je op afstand alle beeldschermen beheert is een web based

programma wat vanaf elke (thuis)werkplek te bereiken is. In het dashboard ontwerp

je professionele pagina's met de content creator. De software blinkt uit in

gebruiksvriendelijkheid en in een handomdraai maak je pagina's op in jouw huisstijl. 

Op een actieve manier presenteer je jouw product of dienst en Social Media kanalen

(live!) of begeleid je bezoekers naar je website of webshop via de QR Code generator.

Eigen afbeeldingen of video's importeer je eenvoudig zodat je ze meteen kan

uitzenden. Informeer en motiveer medewerkers met een infokanaal door bijvoorbeeld

PowerBI koppelingen en andere KPI's real time uit te zenden. Bovendien kan je

gebruik maken van beeldbanken met meer dan 100.000 foto's in hoge resolutie als

onderdeel van jouw dashboard!

De vele apps in het dashboard maakt het jou gemakkelijk om actieve content te delen

zodat je niet elke dag of week de playlist hoeft te updaten. Het systeem doet dit voor

je! Werk vooruit en plan pagina's of hele afspeellijsten op specifieke dagen en zelfs

tijden zodat de software de uitzending voor jou regelt. 

Etapp

Van harte
Gefeliciteerd!

S O F T W A R E

NARROWCASTING
COMMUNICEREN VIA BEELD

C R E Ë E R  A A N D A C H T  

V O O R  J O U W  B O O D S C H A P

Narrowcasting ook wel digital signage genoemd is
de ideale vorm van beeldschermcommunicatie
waarmee jij, met actuele informatie, jouw doelgroep
kan bereiken. Of het nu gaat om informeren,
communiceren, motiveren, navigeren en/of
beïnvloeden. Het is wetenschappelijk bewezen dat
bewegend beeld 400% meer aandacht trekt dan
print. Bewegend beeld leidt de aandacht naar jouw
boodschap en verbetert de prestaties van de call-
to-action. Jij bepaalt welke boodschap, waar en
wanneer wordt getoond en dat maakt het verschil.

Informeer jouw doelgroep of medewerkers via
informatieschermen in de winkel, showroom,
etalage, wachtruimte, medewerkersruimte, receptie,
sportkantine etc. en trek de aandacht. Bewegend
beeld trekt 400% meer aandacht dan print!

LEES HET ARTIKEL HIER!

OKTOBER RESULT
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P R O F E S S I O N E L E  D I S P L A Y S

H A R D W A R E

B E U G E L S  E N  F R A M E S

I N S T A L L A T I E S

De professionele displays die wij gebruiken hebben een slanke
omlijsting en een helderheid tot wel 700cd/m². Voor displays
naar het raam gericht leveren wij displays met een helderheid tot
wel 3500 nits. Met een beeldscherpte tot 4K komen beelden meer
tot leven. De beeldschermen zijn uitermate geschikt voor In-store
communicatie vanwege 24/7 branduren en horizontale
(landscape) en verticale (portrait) modus voor verschillende
toepassingen. De schermen kunnen worden ingesteld met
ON/OFF schakeling op openingstijden zodat je niet afhankelijk
bent van handmatige acties van medewerkers. In het dashboard
monitor je elk scherm op activiteit. Zwart beeld tijdens
openingsuren behoren vanaf nu tot het verleden.

Er zijn diverse mogelijkheden voor het bevestigen van
beeldschermen aan wanden, plafonds of vloeren. De meest
voorkomende beugel is die het beeldscherm horizontaal of
verticaal aan de wand bevestigd. En uiteraard is bevestigen aan
een plafond of gewoon staand ook mogelijk. Voor elke situatie is
er een oplossing want zelfs maatwerk behoort tot de
mogelijkheden zoals het afwerken van de displays zodat deze één
geheel met de omgeving worden. 

Floor / Ceiling Display (43"of 55"). Leverbaar in diverse RAL Kleur.

Samsung Digital Signage A-Bord display
Frame leverbaar in wit en zwart

Hoogte:  
Materiaal:  
Gewicht:   
Helderheid: 
Verbruik: 

124 cm
Staal
35 Kg
500 Nits
110 W
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P R I J Z E N  &  A B O N N E M E N T E N

Een professioneel narrowcastingsysteem bestaat uit 2 componenten: Hardware & Software

De Hardware:
Bestaat o.a. uit professionele beeldschermen (32” t/m 98”), muurbeugels, bekabeling en/of overig randapparatuur zoals
touchscreens, vergaderoplossingen of mediazuilen. 

De Software:
Is toegang tot jouw eigen DiVi Dashboard waarmee je op afstand alle schermen aanstuurt en met de content creator in een
handomdraai (interactieve) content opmaakt. 
 
DiVi Media biedt haar narrowcasting diensten op 2 manieren aan: d.m.v. een Software Only Abonnement en een All IN
Abonnement

Alle apps, video's (tot 4k) en audio
Geavanceerde animaties van
schermelementen
Inhoud plannen om in specifieke
datum/tijd periodes te spelen
Je eigen lettertypes uploaden en
gebruiken
Ontvang waarschuwingen als
afspeelapparaten offline zijn
Toon snel waarschuwingen op je
schermen bij een noodgeval
Bouw je eigen apps 
Kanalen vanuit een hoofdkantoor
inmixen in kanalen van vestigingen
Online support
Ontwikkeling content zoals beeld,
animaties, video, tekst, logo's
(optioneel en On Demand via onze Media
Content afdeling)

PRO

Software Only:
Wij bieden 3 abonnementen aan, zodat je het abonnement kunt kiezen welke het best bij jouw bedrijf past. Hieronder zie je
welke verschillende apps, tools en opties er per abonnement worden aangeboden. Uiteraard helpen wij je graag om de juiste
keuze te maken voor jouw bedrijf. Je betaalt maandelijks of jaarlijks een tarief voor de software over een vooraf vastgestelde
periode. Het voordeel is dat je lagere maandlasten hebt omdat de Hardware vooraf voldaan is. In deze vorm heb je dus wel
investeringskosten. Je bent dan ook direct eigenaar van de hardware. Je kunt hierbij kiezen voor 36 of 60 maanden. Er is al
een professioneel display leverbaar vanaf €499!

SMART

Alle apps, behalve audio en video
Eenvoudige animaties van   
 schermelementen
Online support 
Ontwikkeling content zoals beeld,tekst
en logo's (optioneel en On Demand via
onze Media Content afdeling)

vanaf € 13,00 p.m.

FULL

Alle apps, video's (tot Full HD) en
audio
Geavanceerde animaties van
schermelementen
Inhoud plannen om in specifieke
datum/tijd periodes te spelen
Online support
Ontwikkeling content zoals beeld,
animaties, video, tekst, logo's
(optioneel en On Demand via onze Media
Content afdeling)

vanaf € 17,50 p.m. vanaf € 24,50 p.m.

vanaf € 37,50 p.m.

ALL IN

Software abonnement naar keuze
Professioneel beeldscherm 32" - 98"
Installatie incl. toebehoren
(muurbeugel en bekabeling)
Vergaderoplossingen (optioneel)
Touchscreens (optioneel)

ALL IN:
Je betaalt maandelijks een tarief voor zowel de hardware, software én installatie
over een vooraf vastgestelde periode. Het voordeel bij een ALL-IN abonnement is
dat je geen investeringskosten hebt. De investering is uitgespreid over 36
maanden. Na het verstrijken van de laatste termijn ben je eigenaar van de
hardware en blijft deze in jouw eigendom.

In al onze abonnementen is Online support inbegrepen voor technische
ondersteuning, hardware ondersteuning, dashboard ondersteuning en via onze
Media Content afdeling kan je optioneel kwalitatieve content laten opmaken voor
zowel de playlist als Social Media kanalen, websites, huisstijlen, nieuwsbrieven,
printartikelen en nog veel meer.



info@divimedia.nl

KVK    67882498

BTW   NL002027002B39

www.divimedia.nl

DIVI CINEMATIC MEDIA

Planciusdreef 9, 2661 RJ, Bergschenhoek
ADRES

C O N T A C T  

Direct contact

+31 615100135

V R A A G  V R I J B L I J V E N D  E E N  S C H E R P E  O F F E R T E  A A N

Ben je benieuwd naar wat een professioneel narrowcastingsysteem voor jouw bedrijf kan betekenen of heb je vragen na het
lezen van bovenstaande informatie dan lichten wij dat graag vrijblijvend toe.

Dat kan uiteraard telefonisch of stuur een App of mail via onderstaande links. Wij komen uiteraard ook graag langs om de
mogelijkheden te bespreken om zo een passend advies te kunnen geven. 

Met vriendelijke groet,

Team DiVi Cinematic Media


