
Schindler Ahead DoorShow 
Wachten wordt spannend 

De passagiers die voor een lift staan zullen niet meer 
gewoon wachten. Zij zullen worden vermaakt en 
geïnformeerd door de Schindler Ahead DoorShow. 
Deze technologie geeft
informatie, reclame en aankondigingen op de 
liftdeuren weer.

 ... en actie! 

Liftdeuren veranderen in heldere 
communicatiepunten met inhoud die 
de passagiers raakt, geprojecteerd 
op het speciaal gecoate oppervlak 
van de liftdeuren. Een nieuw soort 
boodschapoverdracht, zowel 
effectief als opvallend: uw 
boodschap staat centraal.

Voordelen 

Communicatie hotspots. Bereik uw 
publiek precies waar ze zoeken. 
Opmerkelijke aandacht. Wachten wordt 
spannend. Gebruik de tijd dat ieders 
aandacht op de deuren is gericht.
One-stop oplossing. Schindler biedt de 
volledige oplossing van hardware tot 
inhoudsbeheer.
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Naadloze toepassing 

Elke liftdeur verandert in een reclame- en 
informatieruimte voor uw product. Ons unieke systeem 
kan ook afbeeldingen op meerlaagse deuren aanbrengen. 
De ultramoderne projector past zich aan de breedte van 
de deur aan en sluit zijn blindering onmiddellijk wanneer 
de deuren opengaan en start automatisch opnieuw 
wanneer ze weer volledig gesloten zijn.

Inhoud - diverse mogelijkheden 

De Schindler Ahead DoorShow werkt met veel inhoud en 
bestandsformaten, of het nu gaat om bewegende 
beelden, foto's of volledig geanimeerde films. Zowel 
liggende als verticale formaten kunnen worden 
weergegeven - hoewel het unieke staande deurformaat 
om nieuwe creatieve manieren vraagt om het potentieel 
van de Schindler Ahead DoorShow ten volle te benutten.

Beheer van de inhoud 

Inhoud op een Schindler Ahead DoorShow krijgen is 
eenvoudig en effectief. Het webgebaseerde CMS is 
gebruiksvriendelijk en maakt het mogelijk om content op 
afstand in realtime bij te werken. Bepaal de afspeellijst 
voor elke Schindler Ahead DoorShow of wijs content toe 
aan bepaalde tijdstippen van de dag - of om samen te 
vallen met speciale evenementen.

Aangesloten voor entertainment 

De volledige media wordt draadloos en op afstand 
gedistribueerd naar de communicatieoplossingen. 
Schindler biedt Ahead Connectivity om een betrouwbare 
datadienst te garanderen. De Schindler onderhoudsdienst 
houdt het systeem in optimale conditie. Al met al is het een 
slim systeem voor helder entertainment.
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Update inhoud gemakkelijk en in real- time - 
de Schindler Content Management tool 
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