
Heeft je digitale 
communicatie 
zuurstof nodig?

Advies over 
je schermen

Beheer je 
content zelf 

Installatie door 
onze technici

Of laat de content 
aan ons over

Easy software 
mét tutorial
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Hoe werkt 
digital signage?
Digital signage betekent op specifieke tijdstippen en locaties je doelpubliek 
informeren, overtuigen en uiteindelijk verleiden. En dat allemaal via digitale schermen, 
met aangepaste inhoud. Dankzij Oscart kan je dynamisch en effectief communiceren 
met je klanten, bezoekers en je eigen medewerkers. Dat heet efficiënte 
beeldschermcommunicatie. Maar hoe begin je er nu aan?

OSCART YOUR SCREENS
+32 (0)56 22 48 25
info@oscart.be
www.oscart.eu

Ready for 
kick-ass screens 
with kick-ass content?

Oscart 
Your Screens
“The smart cloud tool to visualize  
your content and manage your screens.” 

    IPTV

    Digital signage

    Meeting room

    Touch

Oscart 
Your Story
“Creating content that makes  
your screens irresistible.”

    Hogere visibiliteit

    Juiste boodschap op juiste moment

    Tekst, foto en video

    Doe het zelf of laat het aan ons over

“The smart cloud tool to 
visualize your content and 
manage your screens.”

YOU CAN FIND US AT
Politieke Gevangenenstraat 28
8530 Harelbeke
BELGIUM



Tomatensoep

—

Steak met frietjes

—

Chocolademousse

Vandaag zijn we doorlopend 
open van 10 tot 21 u.

Reynders wordt Europees commissaris voor Justitie

Afrit 8 De Pinte is afgesloten richting Gent Wegenwerken ter hoogte van Aalter

Smile and
enjoy the
weekend

Nieuws
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dinsdag

10
september

10 september 11 september 12 september 13 september

25° 21° 27° 27°

12.000
likes!

Hoe kunnen we 
samenwerken?

Multi language Media mirror

Onze smart cloud 
tool is beschikbaar in 
verschillende talen. 

Jullie internet en 
netwerk wordt 
niet belast.

Multi user Draadloos 
centraal beheer

Verschillende 
gebruikers kunnen 
zich inloggen in het 
systeem. Zo kunnen 
ze elk apart of 
tegelijkertijd  
inhoud beheren.

Beheer alles op 
één plaats. Op 
de computer, via 
smartphone en 
tablet. 

Add fonts Tweestaps
authenticatie

Voeg lettertypes toe 
die binnen je huisstijl 
passen.

Inloggen kan in 2 
stappen: eerst je 
wachtwoord, dan je 
persoonlijke code. 

Je digitale informatieschermen bedienen was nog nooit zo eenvoudig dankzij Oscart, de slimme 
cloud tool. Digital signage en IPTV oplossingen zorgen ervoor dat je communiceert met je 
klanten via tekst, foto’s, video’s … Je biedt hen de informatie die ze zoeken op het moment dat 
ze die het meest nodig hebben. Goede schermen zijn daarbij essentieel. Hoeveel schermen en 
waar je ze best plaatst, daar helpen we je graag bij. 

Ontdek 
de interface

Bekijk 
tutorials

Importeer je 
content

Verras je 
bezoekers

Online vind je tutorials 
die je stap per stap 
door het systeem 
gidsen. Je leert zo 
snel en eenvoudig 
alle features van onze 
cloud tool kennen. 

Voeg content toe 
aan het platform. 
Zo kan je makkelijk 
enkele schermen 
opmaken. Of laat 
de content aan ons 
over. 

Schermen on 
point? Zo trekken 
ze gegarandeerd 
de aandacht van 
bezoekers.

Log in op het 
platform met 
je persoonlijke 
gebruikersnaam en 
wachtwoord.

Advies Installatie Total control Stand-by 

Geen tijd of 
ervaring? Vertrouw 
de installatie toe aan 
onze technici.

Wij nemen alles 
voor onze rekening: 
installatie, beheer, 
planning … 

Een vraag over 
je screens of 
hulp nodig? Stuur 
ons een mailtje, 
we helpen je 
onmiddellijk. 

We stellen 
doelgerichte 
mogelijkheden voor.

2  Social media & website
Toon op een visueel aantrekkelijke manier 
jouw activiteiten op Twitter, Facebook …

3  Foto en video
Maak je infoscherm nog dynamischer met 
foto’s, eigen filmpjes en YouTube-video’s.

5  Nieuwsfeed
Dankzij de integratie van 
een RSS-feed geef je een 
overzicht van de laatste 
nieuwtjes.4  Informatie

Je bezoekers krijgen op elk moment 
de juiste boodschap te zien.

Wat kunnen wij 
voor jou betekenen?

Personaliseer je schermen

Hoe beheer je 
je schermen?

Het juiste scherm op de juiste plaats

Alles begint bij de juiste schermen, op de juiste 
plaats. Wil je je (potentiële) klanten, bezoekers, 
medewerkers begroeten, informeren, overtuigen? Hen 
de story achter jouw bedrijf vertellen? Ga voor efficiënte 
beeldschermcommunicatie van Oscart. Met onze schermen 
en content kan je eenvoudig informatie weergeven én 
aanpassen, waar en wanneer jij dat wilt.

Wil je één of meer schermen? Een scherm aan de receptie, 
in de vergaderzaal, gang, eetzaal, aula of wachtruimte? 
Of in de buitenlucht, groot en klein, vast of mobiel? Jij 
kiest hoeveel schermen je wil en waar je ze wil. Wat erop 
te zien is, beslis je overigens ook volledig zelf. Via ons 
gebruiksvriendelijk platform pas je eenvoudig aan wat er 
op de schermen afgespeeld wordt.

Smart software voor elk scherm

Dankzij de cloud tool van Oscart kan je in een oogwenk 
de inhoud van je scherm aanpassen. Denk maar aan 
teksten, foto’s, weersvoorspellingen, RSS-feeds of video’s. 
Onze software is uiterst gebruiksvriendelijk dankzij de 
eenvoudige interface. Via de computer, smartphone 
of tablet pas je eenvoudig aan wat er op je scherm te 
zien is. Doe je dat toch liever niet zelf? Dan kan je onze 
contentafdeling inschakelen.
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1  Weerbericht
Een up-to-date weerbericht is een 
leuk extraatje voor je bezoekers.


