
Schindler Ahead SmartMirror 
In het oog springende momenten 

Meer spotten op het eerste en tweede gezicht. De Schindler Ahead 
SmartMirror is beide: een spiegel en een scherm voor entertainment 
of informatie. Deze nieuwe multimedia-ervaring in de lift zal
de manier veranderen waarop passagiers van hun reis genieten.

Dubbele functionaliteit 

De eenvoudige spiegel verandert in 
een multimedia entertainment 
hotspot. Reclame, informatie, 
nieuws, speciale evenementen, 
kantinemenu's, facilitaire informatie, 
het weer of persoonlijke berichten: 
alle inhoud wordt weergegeven met 
een virtueel
3D-effect. Als er geen inhoud is, 
wordt de spiegelfunctie geactiveerd. 
Communicatie zonder grenzen.

Voordelen 

Verrassende momenten. Het 
onverwachte vermaak zal de 
aandacht van de passagiers 
trekken.
Opmerkelijke berichtgeving. Elke 
boodschap is opvallend, flexibel in 
tijd, plaats, of samenvallend met 
een evenement.
One-stop oplossing. Schindler biedt 
de volledige oplossing van hardware 
tot softwarebeheer.
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Beheer van de inhoud 

Inhoud op een Schindler Ahead SmartMirror 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 SmartMirror of wijs inhoud toe 
aan bepaalde momenten van de dag - of om samen te 
vallen met speciale evenementen.

Aangesloten voor entertainment 

De volledige media wordt op afstand gedistribueerd naar 
de communicatieoplossingen. Schindler biedt Ahead 
Connectivity om een betrouwbare datadienst te 
garanderen en de Schindler onderhoudsdienst zorgt 
ervoor dat het systeem in optimale conditie is. Al met al is 
het een slim systeem voor helder entertainment.

Duur 10, 15, 20 seconden. 

Formaat Landschap 16:9 / 9:16 Portret 

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

Resolutie Tenminste - Full HD 

FPS 25 of 50 beelden per seconde 

Bitrate 10 - 20 Mbps 

Bestandstype 
Beeld: PNG, JPG, GIF / Video: MP4 (H.264), 

MOV (H.264), MKV (H.264) / Document: PDF 

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

Elke auto - alle plaatsen 

De Schindler Ahead SmartMirror is perfect afgestemd op 
onze liften. Maar hij kan in elke lift worden geïntegreerd. 
Schindler zal u helpen bij elke stap van de installatie en 
de activering van de service.

Opmerkelijke momenten 

De speciale inhoud en het formaat van de Schindler 
Ahead SmartMirror zorgen ervoor dat de boodschap het 
publiek bereikt. De helderheid van de inhoud is de sleutel 
en Schindler voorziet u van alle details die nodig zijn om 
de perfecte afbeelding, film of stukje animatie te creëren - 
neem contact op met onze vertegenwoordiger om meer 
te weten te komen over ons Schindler Ahead 
ContentManagement System.

We Elevate 

www.schindler.be

S.A. Schindler N.V. | Boulevard de l’Humanité 241 A | 1620 Drogenbos - België | Tél. +32 (0) 78 77 20 20
Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en wij behouden ons het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in het ontwerp en de specificaties van het product. 
Geen enkele verklaring in deze publicatie kan worden opgevat als een garantie of voorwaarde, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot van enig product, de geschiktheid voor een bepaald doel, 
verhandelbaarheid, kwaliteit of zal worden geïnterpreteerd als een bepaling of voorwaarde van enige overeenkomst met betrekking tot de producten of diensten die in deze publicatie zijn opgenomen. 
Kleine verschillen tussen gedrukte en werkelijke kleuren kunnen bestaan. Copyright © 2022 S.A. Schindler N.V. 

Specificaties inhoud 

http://www.schindler.com/
http://www.schindler.com/

	Schindler Ahead SmartMirror In het oog springende momenten
	Dubbele functionaliteit
	Voordelen

	Schindler Ahead SmartMirror In het oog springende momenten
	Elke auto - alle plaatsen
	Opmerkelijke momenten
	Beheer van de inhoud
	Aangesloten voor entertainment




