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Met de gedachte dat digital signage voor iedereen toegankelijk moet zijn, 

hebben wij in 2008 ons eigen digital signage software ontwikkeld. 

Met ons eenvoudig te gebruiken Cloud based CMS kan iedereen 

in een paar minuten zijn campagnes publiceren.

Flexibel en schaalbaar 

Betaal wat je gebruikt 

Altijd beschikbaar

Plug and Play

APP platform

Cloud-based 

IOT HUB

Veilig

Medisch / zorg

Automotive

Transport

Overheid

Outdoor 

Horeca

Retail

MKB

External Data Connector

Iphone Style Kiosken

All-in-one Displays

Etalageschermen

Mediaplayers

LCD Displays

LED Displays

Video Walls

Software Solutions Hardware

DIGITAL SIGNAGE VOOR IEDEREEN!
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Digital Signage

Digital Signage is beeldschermcommunicatie waarmee je actuele boodschappen snel met jouw 

Digital Signage wordt als volgt ingezet

Trigger de klant met scherpe acties om de winkel te 

bezoeken of toon aanverwante artikelen om 

Upselling te realiseren

Informeren

Activeren 

Inspireren

Navigeren

Communiceren

Zorg dat je content toont met 

waarbij de klant denkt dat product wil ik ook 

hebben of dit gerecht ga ik vanavond koken

Wijs de klant de weg naar een uitgang of naar het 

product waar hij naar op zoek is. Laat de beschik -

bare werkruimte en vergaderzalen in kantoren zien

Heet je klant welkom of deel 

verjaardagen met je personeel. Zet het scherm in 

om wachttijd te verzachten en communiceer 

actuele boodschappen

Toon aanvullende informatie over een product of 

dienst, treintijden, weer of nieuwsberichten tijdens 

het wachten

www.communicationpartners .nl   |   0 85 - 0 280 380   |   lansingerland@communicationpartners .nl

COMMUNICATIE MET IMPACT



Klanten spenderen

29,8%
meer per aankoop d oor 

Digital Signage.

Digital Signage wordt

400%
vaker bekeken d an 

traditionele posters.

Stĳging van

47%
van de naamsbekendheid 

door Digital Signage.

Een toename van

46%
in klanttevredenheid 

door Digital Signage.

Digital Signage cĳfers

In welke sector een bedrijf actief is, maakt niet uit. Het maken van 

aantrekkelijke boodschappen via digital signage is de manier om de 

totale marketingstrategie te verbeteren.

Boodschap wordt door 

83%
van de bezoekers 

onthouden.

Van de bezoekers wil

59%
meer weten over de

 getoonde content .
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Eenvoudig in gebruik

Met de software van IP Digital zijn jouw 

schermen centraal en decentraal aan te 

sturen en kun je de content op ieder moment 

van de dag nu nog sneller en eenvoudiger 

aanmaken, beheren en publiceren, overal 

en altijd via de cloud.

Flexibel en schaalbaar

Het maakt niet uit hoeveel schermen er 

beheerd moeten worden en waar deze 

hangen. Met de software van IP Digital kun 

je ongelimiteerd players toevoegen en deze 

per scherm of groep gemakkelijk voorzien 

van de juiste content.

Betrouwbaar en veilig

Onze software heeft zich al ruim 10 jaar 

bewezen als stabiel en betrouwbaar.  

Dit doen wij door onze server inrichting 

continu te optimaliseren en te verbeteren. 

Onze mediaplayers zijn verbonden via een 

directe encrypted verbinding, waardoor 

veiligheid gewaarborgd wordt.
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Cloud-based 

Via de internetbrowser maak je gebruik van 

onze software. De software draait op onze 

servers, hierdoor is er geen belasting voor het 

bedrijfsnetwerk. Via het content management 

systeem kun je bestanden uploaden en direct 

publiceren naar alle displays waar en 

wanneer je wilt.

Licentie 

Extra investeren is met een software licen -

tie van IP Digital niet nodig. Het enige dat je 

nodig hebt is een internetverbinding en een 

computer/ tablet of Smartphone. Met de aan -

schaf van een licentie krijg je toegang tot ons 

CMS systeem en verzorgen wij het onderhoud 

en ontvang je automatische updates.

Implementatie

Onze digital signage Software is plug and play, 

waardoor het implementatie-traject erg snel 

verloopt. Na installatie kun je direct inloggen 

in het CMS systeem en je eerste campagne 

binnen enkele minuten publiceren. Jouw con -

tent draait op onze servers, wij zorgen voor 

backups en de beveiliging van alle bestanden.

www.communicationpartners .nl   |   0 85 - 0 280 380   |   lansingerland@communicationpartners .nlwww.ipdigital.nl   |   0347 - 328 080   |   info@ipdigital.nl

COMMUNICATIE MET IMPACT



Creëer je campagne in
4 korte stappen

Geef je campagne
een naam

1 

Bepaal je layout of
creëer zelf een ontwerp

2

3 

4 

Sleep je foto’s en videos 

in de tijdlijn

Plan en publiceer 
je campagne
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Software, Solutions & Hardware

Netmouse
Voeg muisbesturing toe aan uw 

campagnes en laat gebruikers 

door jouw content navigeren.

Button app
Maak eenvoudig interactieve 

campagnes op een touchscreen of 

in combinatie met de netmouse. 

Slider app 
Selecteer afbeeldingen die achter 

elkaar worden weergegeven. Per 

afbeelding is de tijd in te stellen 

en een overgang te bepalen.

RSS Feed
Voeg op een eenvoudige manier 

(voorgeprogrammeerde) RSS 

feeds toe aan jouw campagnes. 

Menu app 
Creëer een menubord tem plate, 

waar gebruikers de tekst aan 

kunnen passen zonder het design 

te kunnen veranderen.

NS app 
Haal de treintijden van elk station 

in Nederland op en geef de 

actuele reisinformatie op het 

scherm weer.

In de IPDigital Signage software is een app platform geïntegreerd. Met deze apps kun je 

binnen ons platform extra functionaliteiten toevoegen aan jouw campagnes.  Het platform 

groeit continu en er worden maandelijks nieuwe en innovatieve apps toegevoegd waardoor 

het gebruik van onze software een extra dimensie krijgt.

Achtergrond-
kleuren

Een greep uit onze apps

Dagen 
Teller

Analoge 
Klok

Tekst TickerWeer app Datum &
Tijd

Qr-code
scanner

Template 
creëren

26

Apps
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Software, Solutions & Hardware

Om altijd de juiste oplossing te kunnen bieden voor onze klanten leveren wij hardware 

van diverse fabrikanten. Wij kopen direct bij de fabrikant, waardoor je verzekerd bent 

van de scherpste prijs en de nieuwste modellen. Daarnaast hebben wij eigen fabricage 

van Iphone Style Kiosken, All-in-one displays, specials en mediaplayers.

Wij leveren professionele hardware van oa. de volgende merken

LCD Displays IPhone Style Kiosk Specials Mediaplayer

Voor iedere situatie de juiste hardware oplossing 

Wandoplossing, 
vrijstaand, hangend

Brightness 
350-3000 cd/m2

Maten beschik baar
van: 10” - 98”

Indoor, Outdoor, 
Etalage

Full HD - 4K- OLED - 8K

Customizen dmv logo, 
huisstijl kleuren 

Brightness 
450-700 cd/m2

Maten beschikbaar 
van: 32” - 75”

Non Touch, IR-Touch, 
P-Cap Touch

Indoor en Outdoor  

Productdisplays / 
folderdisplays / kiosken

Ultrastretch - 3D Spin-
ner - Transparant box 

Eigen ontwerp - 
huisstijl mogelijk

Indoor en Outdoor
toepassingen

Eigen productie

Moederbord
RK3288 

Intern geheugen
16 G

Central processing unit 
Quad-Core

Android native 
versie 6.0

WiFi
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Interne communicatie 

Digitale menuborden

Hotels & Casino’s 

Vervoersbranche 

Entertainment

Winkelcentra

Automotive

Zorgsector

Cosmetica

Onderwijs

Overheid

Outdoor

Finance 

Horeca

Retail

Sport

Branches

Luxebedden
Etalage schermen

De Wever
Digitale receptie

Vodafone Ziggo De Saladebar
Digitale menuborden

Projecten waar we trots op zĳn
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Projecten

Poelier Urk
Digitale menuborden

Bekijk al onze projecten op communicationpartners.nl

Jamin
Etalage schermen

Amazing Oriental
LCD Displays

Superkeukens
Interactieve Kiosk

Gemeente Den Haag Swiss Sense
Retail Kiosk
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