Digital Signage (DS)
Dynamisk informationsspridning
Digital Signage är ett samlingsbegrepp för att visa information på två eller flera skärmar eller
videoväggar. Informationen som visas kan vara av samma typ på alla skärmar eller flera olika samtidiga
budskap på olika skärmar. Typiska tillämpningar är te.x. kontrollrum och butiker. Informationsspridning
på t.ex. flygplatser, tågstationer, hotell m.m. Ger kunden uppdaterad information som är mycket enkel att
styra och uppdatera allt eftersom förutsättningarna ändras.
Reklambudskap med "reklamtavlor" för butiker ger en optimal uppmärksamhet åt reklambudskap som är
mycket enkelt att ändra från en central punkt. Olika budskap kan köras på olika skärmar och anpassas
t.ex. till aktuell butiks lagersaldo. DS skapar stora mervärden genom ökad uppmärksamhet och
försäljning. Lösningen kan vara lokal inom en butik med en skärm eller global där man har tusentals
skärmar eller projektorer. På ett enkelt sätt går samma budskap ut till samtliga platser med bara en
knapptryckning, och du har full koll på vad som visas på varje yta vid givna tidpunkter.

RackTech har ett brett produktsortiment inom Digital Signage. Förlängningsprodukter, skärmar,
videoväggar, projektorer, videotavlor, mediaspelare o.s.v. från de bästa leverantörerna i branschen ger
oss en unik möjlighet att tillsammans med kunden utforma en kundanpassad lösning oavsett om det
gäller ett kontrollrum, en butikskedja eller t.ex. en flygplats.

Välkommen att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.
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