
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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“Creating content
that makes your screens
irresistible.”

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 STORY
+32 (0)9 277 27 37
yourstory@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

Heeft je digitale 
communicatie 
zuurstof nodig?

YOU CAN FIND US AT
Politieke Gevangenenstraat 28
8530 Harelbeke
BELGIUM



Total control

Fixed dates

One-off

Wij creëren je content 
en jij doet de rest.

Creatie laat je aan 
ons over. Ook de 
periodieke update 
vertrouw je ons toe.

Geen tijd? Wij nemen 
alles voor onze 
rekening: creatie, 
beheer, planning …

Stand-by

Een vraag over je 
content of hulp 
nodig bij je planning? 
Shout, call, mail! We 
zijn er, direct.

Oscart_ds

429 likes

Oscart_ds The right content mix...over and over!
more

30 MIN AGO • SEE TRANSLATION

Stories See all
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Intake

Timing  
& efforts

Content 
creatie 

+ testing + lancering

SupportDe beste start?
 
Kies voor 
doordachte content.

Concept

Beeld

Animatie

Oscart_ds

236 likes

Oscart_ds Looking for a real eyecatcher to inform 
your visitors in your lobby? more

30 MIN AGO • SEE TRANSLATION
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Opvallend of subtiel? 
Sfeermakend of informatief? 
Het concept zal het uitwijzen.

Tekst

Een beeld spreekt vaak 
voor zich, maar zeg 
het toch ook nog maar 
eens in woorden.

Spraakmakende 
beelden of iets meer 
low-key, beelden 
houden blikken vast.

Breng je content 
in beweging. 
Een geanimeerd 
scherm trekt 
bewezen beter 
de aandacht.

Intake
Geen content zonder overleg op voorhand, want goede 
content verdient nu eenmaal goede zorgen. 

Timing & efforts 
Welke content wil je wanneer, en hoeveel? 
We stemmen af voor we aan de slag gaan. 

Creatie + testing + lancering
Wij creëren jouw content. Nog voor het op jouw scherm 
verschijnt, wordt het uitgebreid getest bij ons. Volledig 
on point? Dan wordt het op jouw schermen gelanceerd. 

Support
Moet er achteraf nog bijgestuurd worden? Iets extra nodig? 
Give us a call! 

Wat kunnen wij 
voor jou ontwikkelen?

Hoe kunnen 
we samenwerken?
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