
Fødselsdagsvisning

Integration af KPI'er

Eventhåndtering

Design af
aktivitetsoversigter

Uanset om du vil vise produktvideoer i dit showroom,
KPI’er på dit kontor eller en oversigt over dagens møder i
lobbyen, så er Q-Play Infoskærme det rigtige værktøj.

Med den brugervenlige online editor kan du designe og
styre alt fra 100 skærme i hele verden til 1 lige ved siden af
dig. Alt du skal gøre er at samle dine budskaber og
designe dem, ligesom du ville gøre med PowerPoint. Når
dit design er færdigt, trykker du udgiv for at dele det med
dine kolleger eller gæster. 

Q-Play Infoskærme – et værktøj med mange muligheder
og som gør kommunikation nemt.

Brugervenlig kommunikation

Find dine informationer, lav et fedt
design, del med din målgruppe –
Så nemt er det at lave en infoskærm.

En infoskærm kan nemt bruges til at
pifte dit venteværelse, kontor, hotel,
sportshal eller kantine op med
vigtige informationer.

Giv både kunder og kolleger de
rigtige informationer hvor og
hvornår de skal bruge den.

Q-Play Infoskærme

Online-baseret styring

Aktivitetsoversigt fra
kalender

Drag n’ Drop design tool

Tidsstyring Fleksibelt design

Adgang til skabeloner

Flere brugere, én konto

Tilslut mere end en type
hardware

Infoskærme på den nemme måde
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Produkter
Til løsningen skal du bruge

Q-Cal Booking Standard
Til at integrere din kalenderdata på
din infoskærm.

Q-Play Standard
For at administrere og afvikle
indholdet på dine infoskærme.

Servicepakke (Anbefalet)
Hjælp til at sikre at din løsning bliver
opsat korrekt.

Servicepakken inkluderer
Med servicepakken får du eksperternes hjælp til at lave din løsning

Etablering af en to-vejs
integration med din

eksisterende kalender.
Denne opgave er

færdig, når der ses
indhold fra din kalender

i Q-Cal.

Ca. 2 timer

Kalenderintegration
Med udgangspunkt i

en af vores skabeloner,
laver vi en

aktivitetsoversigt
tilpasset dit brand.

Denne opgave anses
som færdig, når du har

godkendt designet.

Ca. 1 time

Standarddesign
På baggrund af dine

ønsker, laves et design til
din infoskærm med dine
foretrukne informationer.

Denne opgave anses
som færdig, når du har

godkendt designet.

Ca. 3 timer

Specialdesign
Når din infoskærm er sat
op, ringer du til os og så

gør vi resten. Denne
opgave er færdig, når

dit design ses på
skærmen.

Ca. 2 timer

Playeropsætning


