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SKYLAR SIGNAGE

- Skybasert tjeneste for digitale infoskjermer

Komplett pakke med alt du trenger for å presentere informasjon via digitale
infoskjermer til ditt publikum. Skylar Signage er en “online” tjeneste som gir
mulighet for selvbetjening og øyeblikkelig visning av endringer på alle skjermer.
Våre designere og utviklere spesialtilpasser utseendet og informasjonen iht. din
virksomhets ønsker.

OM SKYLAR SIGNAGE

Skylar Signage er en komplett pakke med alt du trenger for å presentere
digitale skilt / infoskjermer til ditt publikum.
Tjenesten administreres fra et web-basert kontrollpanel som gjør
det enkelt å legge inn innhold. Og for å vise innholdet trenger du bare
internettilkobling, en nettleser, og skjerm.
Vi leverer og drifter hele løsningen, inkludert PC og skjerm, dersom dere
ønsker det. Våre designere og utviklere lager et spesialtilpasset grafisk
design, som din virksomhet kan endre på/oppdatere ved behov.

PRODUKTER
Skylar Signage:
3-årig avtale som inkl. tilgang til
kontrollpanelet og 10 GB lagringsplass.
Pris: Pr. skjerm pr. mnd.

Skylar Signage Player
For touchscreen/interaktivitet.
Leieavtale PC anbefales
Pris: Pr. skjerm pr. mnd.

Opsjoner:

HVORFOR VELGE SKYLAR SIGNAGE?
Kontrollpanelet i Skylar Signage er “online”. Det betyr at du kan logge
deg inn fra hvor som helst, og du kan bruke den enheten som passer deg
best - enten det er et nettbrett, PC eller Mac.
Endringer som lagres i kontrollpanelet vil fortløpende bli vist på de
infoskjermene som er koblet til. Du trenger altså ikke fysisk tilgang til
infoskjermene for å gjøre endringer på det som blir vist til ditt publikum.
Tjenesten baserer seg på Wordpress; ett av verdens mest populære
CMS. Det brukes vanligvis til nettsider, men kan tilpasses de fleste
behov. Skylar Signage kan derfor kombineres med dine Wordpressbaserte nettsider, hente innhold fra databasen, og vise det på dine
digitale infoskjermer. Ta kontakt med oss dersom du er interessert i et
tilbud på nye, Wordpress-baserte, nettsider.
Dersom du ønsker å presentere informasjon på en skjerm med
“touchscreen” er det også mulig med Skylar Signage. Det betyr at du
kan la ditt publikum navigere seg gjennom informasjon på en intuitiv,
grafisk tiltalende, og svært enkel måte.
Det er ikke behov for et eget program for å spille av presentasjonen. Det
eneste du trenger er en nettleser (Chrome, Firefox el.l.).
Vi tar totalansvar for driften av din infoskjerm-løsning.

KONTAKT OSS
Kontakt din lokale selger for mer informasjon, eller kontakt Funn Helpdesk via
følgende kontaktpunkter:

Sentralbord: 02448
E-post: helpdesk@funn.no

(Se også vår nettside: www.funn.no - der finner du alle våre ansattes kontaktdetaljer)

Leie av PC
Kjøp av skjerm/TV
Ekstra lagringsplass
Konsulent (design/utvikling/
klargjøring/endringer/montering)
Pris for evt. montering
avtales nærmere.
Oppsigelsestid: 3 mnd.
Alle priser er oppgitt eks. mva.
Med forbehold om endringer.

