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Business case
Digitale schermen heb je in alle maten en gewichten. Groot, klein, plat, dik, schreeuwerig, flat
design, plooibaar, noem maar op... En je ziet er alsmaar bijkomen. Maar wat heb je aan een mooi
scherm als je niet de inhoud erop kan beheren? Niets, nada.
Daarom hebben we DigiSign ontwikkeld: een beheersysteem voor het aansturen van 1 tot
honderden schermen. Waarop je eigenlijk alles kan laten zien wat je maar wilt: video, presentaties,
vergaderzaalbezetting, welkomstboodschappen, webpagina's, youtube film, enzovoorts. Je kan
bepalen wanneer en op welk scherm iets wordt getoond. Kwestie om de nachtraven onder ons iets
anders te vertellen dan de normale consument.
Je kan de software benaderen via een gewone browser zodat je van eender waar aan de slag kan.
Voorlopig sturen we enkel de klassieke digitale schermen aan maar binnenkort lanceren we ook een
player voor een keur aan tablets (iOS, Android, Windows 8).

Technologie en functionaliteiten
DigiSign is dus een zeer intuïtieve webtoepassing die doorgaans bij fks wordt gehost. Dat hoeft
echter niet per sé en kan ook op uw bedrijfsservers worden geplaatst.
De webtoepassing communiceert met een zogenaamde Agent. Dit is een stukje software dat op de
player van het schermen wordt geïnstalleerd. De Agents kunnen op een scala van players worden
geïnstalleerd omdat ze Java gebaseerd zijn en dus kunnen draaien op eender welk systeem dat
Java ondersteunt. Windows, (Mac)OSX, Linux,... het is allemaal mogelijk. Hierdoor kan DigiSign
een perfecte vervanger zijn van de dikwijls achterhaalde software die bij digitale schermen
geleverd wordt.
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Het opzetten en configureren van de players is werkerlijk kinderspel en dient doorgaans maar 1
maal te gebeuren. Uitbreidingen naderhand zijn natuurlijk perfect te doen.

Daarna kan een gebruiker met een beetje fantasie en een kleine dosis kennis tekstverwerking
aan de slag.
Zo kan je via eenvoudige drag & drop functionaliteiten:
✔ je schermen organiseren in een boomstructuur zodat ze dezelfde content spelen als de
spelers in de lagere takken van de boom.
✔ 1 scherm of meerdere schermen tegelijkertijd aansturen
✔ foto-albums samenstellen met een waaier aan geanimeerde overgangen
✔ een presentatie maken
✔ elk scherm indelen in verschillende zones waarbinnen je afzonderlijke content kan
visualiseren
✔ van deze zones de transparantie bepalen waardoor de contentgebieden doorzichtig worden
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✔
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✔

film draaien van de meest uiteenlopende formaten
live Youtube filmpjes spelen
live RSS feeds ophalen (bijvoorbeeld weerberichten)
live een Exchange of ICS kalender laten zien (bijvoorbeeld de vergaderingen die in een
bepaalde vergaderzaal zijn gepland)
een tekstkrant (meestal is dat in de vorm van een voorbijscrollende regel onderaan het
scherm – ook wel ticker genoemd) laten voorbijlopen
een webpagina ophalen
eender welke content ophalen die via een web url is te genereren.
een webcam feed laten zien
elke content in de tijd plannen
van medewerkers en collega's bepalen tot welke schermen en content ze beheertoegang
krijgen
een overzicht raadplegen van welke content op welk scherm wordt weergegeven.
…
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Kortom; DigiSign is zowat de sterkste, meest veelzijdige maar toch zeer gebruiksvriendelijke
Digital Signage op de huidige markt.
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Contact fks
Gerry Wertelaers | ceo | m: +32 475 70 49 26 | gerry.wertelaers@fks.be
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