
”Informationsskærme er den eneste 
måde at kommunikere direkte med vores 

produktionsmedarbejdere, fordi størstedelen af 
dem ikke har adgang til vores intranet.”

Marcella Alvarado
Digital Communications Manager, Arla Foods

Med infoskærme kan din organisation kommunikere klart, tydeligt og effektivt 
til alle medarbejdere samt til gæster og besøgende. Det bliver let at give aktuel, 
relevant og målrettet information til medarbejdere på tværs af afdelinger, etager og 
lokationer. Nem administration af indhold fra Visiosign Cloud.

Infoskærme er en vigtig del af kommunikationsstrategien i en moderne virksomhed. Med en 
informationsskærm bliver det let at give aktuelle, relevante og målrettet information til medarbejdere på 
tværs af afdelinger, etager og lokationer. Mulighed for interaktiv infosøgning med infostander og -bord.

Tydelig kommunikation 
med infoskærme
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Styrk din visuelle kommunikation

Infoskærme er et effektivt værktøj 
i organisationens samlede 
kommunikationsstrategi. Det brugervenlige 
interface gør infoskærmen nem at administrere 
gennem Visiosign Cloud. Skærmbilledet er 
inddelt i flere felter - i hvert felt kan skiftes 
mellem visning af relevant indhold. Indhold kan 
planlægges og vises på et bestemt tidspunkt og 
i den ønskede periode. En optimal løsning for 
intern kommunikation. Det er desuden muligt 
at vise forskellige typer af automatisk indhold 
på skærmen f.eks.: datatræk, vejrudsigt, ur, dato, 
Twitter, RSS-nyheder m.m. 

Enkel administration af en eller mange skærme 
i Visiosign Cloud

Visiosign Cloud samler alle organisationens 
skærme i én platform. Herfra kan du nemt og 
hurtigt administrere indhold, funktion, design, 
brugere samt hardware. Løsningen tillader 
tilknytning af lige så mange skærme som 
din organisation måtte have brug for. Der er 
mulighed for flere brugere med individuelle 
brugerrettigheder, som hver især kan opdatere 
dine skærme på få minutter. Vi har stor 
erfaring med integration af data fra forskellige 
tredjepartsudbydere (f.eks. Microsoft Exchange) 
samt mulighed for at vælge sprog. 

Indbyd til interaktiv infosøgning med interaktiv 
infostander og -bord

Den interaktive infostander er et elegant og 
tydeligt informationspunkt, der tiltrækker 
opmærksomhed til vigtig information. Den 
vinklede skærm på det interaktive infobord 
inviterer til interaktion. Både stander og 
bord er velegnet til at byde velkommen i et 
indgangsparti eller på et strategisk sted i 
organisationen. På forsiden kan vises automatisk 
skiftende indhold (eks. tekst, billeder og video).

Brugere kan selv søge relevant information 

Med touch-funktionen på infobord/-stander 
kan gæster og besøgende selv finde 
relevant information. Derfor er skærmen 
ideel til at præsentere praktisk information, 
sikkerhedsinstruktioner, gode historier og 
branding af virksomheden.

Materialer i høj kvalitet 

Både stander og bord er en del af dnp Visiosigns 
specialudviklede Blackline hardware-serie. 
Kendetegnet for Blackline-designet er materialer 
i høj kvalitet og holdbarhed. Flot og elegant 
skandinavisk design med god touch-funktion, 
der sikrer hurtig navigation.


