DIGITAL
SKILTNING

Digital skiltning i form af LCD/LED skærmløsninger med tilhørende software er ofte anvendt som supplement til den analoge
skiltning. Dansign har igennem mange år leveret wayfinding- og
informationsskiltning til vores kunder, hvor digitale løsninger ofte
indgår.
Digital skiltning anvendes på steder, hvor der er et behov for hyppig
udskiftning/opdatering af informationer, eller hvor den digitale
løsning understøtter ens virksomhedsidentitet. Det kan være i
receptionsområder, foran mødelokaler eller behandlingslokaler, ved
kaffemaskinen eller på steder, hvor der er behov for, at man fleksibelt
kan ændre på den anviste vej til destinationen.
Dansign har udviklet designet på vores skærmløsninger, så det
fremstår enkelt, og så det kan indgå i sammenhæng med vores
analoge skilte, så man sikrer en ”rød tråd” i det visuelle udtryk.
Selve skærmløsningerne findes i mange modeller og størrelser –
både med kabler og trådløse/batteri. Skærmene kan vægmonteres,
være fritstående eller evt. integreres i en pylon/informationsstander.
Dansign leverer en færdig ”plug&play” løsning inkl. brugervenligt
software, som kører på en cloud-løsning, og som f.eks. kan integreres
med en række databaser og udveksle data med Outlook/Exchange
eller andre bookingsystemer. Der er altså ikke behov for at skulle
installere software, som kan konflikte med øvrige IT-løsninger. Systemet kan betjenes fra enhver PC og adgangen kan niveauinddeles
i forhold til brugergrupperne.

Trådløse e-paper på batteri:
Nem montering – kræver hverken
strøm eller kabler.
Kommunikerer med et centralt
CMS-system, hvor visningen planlægges og visualiseres.
Skriften fås i tre farver; Rød, sort og
hvid.
Udskiftelige batterier og lang levetid.
Vægmonteret.
Forskellige formater og størrelser:
(LxHxD): 87x43x13mm, 100x85x13mm,
133x107x13mm, 182x122x15mm.

Digitale vægmonterede skærme:
Arkitektonisk digital skærm med
glasfront – ideel til alt fra møderum til
wayfinding- og informationsskærme.
Kan enten indbygges eller monteres
direkte på væg.
Alle installationskabler er skjulte.
Skærmen er forsynet med et låsesystem, som forhindrer uautoriseret
adgang til skærmen.
Leveres i forskellige størrelser fra
10” – 55”.

Digitale fritstående pyloner/standere:
Enkelt- og dobbeltsidet efter ønske.
Alt design tilpasses den enkelte kunde.
Leveres i forskellige størrelser: Til montering indendørs: 17–55”. Til montering udendørs: 46-55”.
Andre størrelser laves på forespørgsel.
Kan leveres med følgende overflader: Akryl, aluminium eller glas.
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