
Schindler Ahead MediaScreen in 
contact blijven 

Schindler Ahead MediaScreen maakt papier tot een 
communicatiemiddel van het verleden. Deze mediaoplossing 
voor in de auto biedt het rijdend publiek relevante informatie in 
real-time, met minimale inspanning en maximale aandacht. Deel 
gebouwupdates, nieuws, weer en onderhoudende content en 
zorg ervoor dat passagiers altijd op de hoogte blijven.

Perfecte positie 

De praktische plaatsing van deze 
oplossing maakt ze ideaal om 
passagiers, bezoekers en gasten te 
informeren over de laatste 
gebeurtenissen in en rond het gebouw.

Voordelen 

Unieke inhoud: Inhoud kan worden 
verspreid en getoond volgens tijd, plaats 
en bedrijfsontwerp.
Verbeterde ervaring: Passagiers blijven 
altijd geïnformeerd en op de hoogte 
terwijl ze in het gebouw rijden.
Beheerde service: Wij bieden u 
onderhoud en ondersteuning, een 
besturingssysteem en alle noodzakelijke 
upgrades. Eén oplossing van één bron.

Schindler Ahead 



Optimale grootte 

Schindler Ahead MediaScreen is 
verkrijgbaar in een 32" scherm - de 
ideale maat voor liftcabines. Perfect 
voor geanimeerde inhoud, tijd, weer of 
andere gebouwgerelateerde informatie. 
Een langdurige indruk.

Beheer van de inhoud 

Het publiceren van content naar het 
Ahead Media-scherm is efficiënt en 
eenvoudig. Het webgebaseerde Ahead 
Content Management Systeem (CMS) 
is gebruiksvriendelijk en maakt het 
mogelijk om content zowel op afstand 
als in realtime bij te werken. Definieer 
afspeellijsten voor elk Ahead 
MediaScreen en schets toewijzingen 
voor bepaalde tijden of speciale 
evenementen. Perfect getimede 
berichten.

Nadruk op informatie 

Onderhoudswerk op korte termijn? 
Sociale bijeenkomst op het dakterras? 
Ahead MediaScreen is de ideale 
oplossing voor woongebouwen om 
huurders op de hoogte en verbonden te 
houden. Een levendig intern 
nieuwskanaal.

Perfect infotainment 

Het wekelijkse lunch menu. Een 
waarderingsevenement voor de 
huurders in de lobby. Stijlvol en 
gemakkelijk communiceren met 
bezoekers, gasten en medewerkers op 
kantoorlocaties. Een aantrekkelijk 
communicatieplatform.

Specificaties inhoud 

Duur 10, 15, 20 seconden. 

Pixels Liggend 1920 x 1080p / Staand 1080 x 1920p 

Resolutie Full HD 

FPS 25 of 50 beelden per seconde 

Bitrate 10 - 20 Mbps 

Schindler Ahead MediaScreen 

Portret Landschap 

32" 

Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en wij behouden ons het recht voor het ontwerp en de specificaties van het product te allen tijde 

te wijzigen. Geen enkele verklaring in deze publicatie kan worden opgevat als een garantie of voorwaarde, expliciet of impliciet, met betrekking tot een product, de geschiktheid 

voor een bepaald doel, verkoopbaarheid, kwaliteit of zal worden geïnterpreteerd als een voorwaarde of bepaling van een overeenkomst met betrekking tot de producten of diensten

die in deze publicatie zijn opgenomen. Kleine verschillen tussen gedrukte en werkelijke kleuren kunnen bestaan. 
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32" 

Schermformaten voor MediaScreen

Update inhoud gemakkelijk en in real- time - 
de Schindler Content Management tool 

http://www.schindler.com/
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