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• BEDRIJFSPRESENTATIE OP BEURZEN

SlideDesigner,
C R E Ë E R U W E I G E N TO U C H S C R E E N C O N TENT, ZONDER PROGRAMMEERKENNIS

BETROUWBAAR
De SlideDesigner player software is te

Van de verschillende manieren waarop informatie

Uw eigen afbeeldingen, foto’s en video’s voegt u met

overgedragen kan worden, blijkt interactieve presentatie

SlideDesigner samen tot een interactief geheel. Met een

een van de meest doeltreffende. Met de SlideDesigner

USB stick, of over internet voorziet u de touchscreens

wordt automatisch afgeschermd zodat

software maakt u gemakkelijk uw eigen interactieve

van uw zelfgemaakte content. Vanuit het settings menu

gebruikers hier geen schade kunnen

touchscreen presentatie, zonder dat u hiervoor over

bepaald u tevens de aan/uit programmering, het volume

HTML, programmeer of Flash kennis hoeft te

en bijvoorbeeld de actuele content. Daarnaast download

geblokkeerd zodat er in geen geval

beschikken. De software kan worden geinstalleerd op

u natuurlijk de logfiles voor verdere analyse. De

een error melding in beeld kan

vrijwel iedere touch-pc combinatie, van een 15 inch

gebruikersvriendelijke ‘drag and drop’ user interface van

verschijnen.

informatiezuil tot een 65 inch LCD touch display met

de SlideDesigner software maakt dat bijna iedereen hier

ingebouwde PC.

gemakkelijk en snel mee aan de slag kan.

installeren onder Windows XP(e),
Vista en 7. De Windows omgeving

veroorzaken. Daarnaast worden alle
Windows ‘on screen’ meldingen

presenteer uw informatie
interactief en betrouwbaar

H A R D WA R E
informatiezuilen, grote LCD touch
displays, touch-door-glas (etalageruit),
in bijna iedere hardware combinatie is

• PRODUCT ADVIES IN WINKEL
• INFORMATIE COLLECTIE IN MUSEUM
• ROUTING - PLATTEGRONDEN
• ALGEMENE BEZOEKERSINFORMATIE

Koppelingen met bijvoorbeeld een

WAT V I N D T D E G E B R U I K E R

barcode scanner of bewegingsensor

Terwijl uw presentatie bekeken wordt, houdt de

behoren standaard tot de

SlideDesigner touchscreen software uitgebreide

mogelijkheden.

statistieken bij. Achteraf kunt u precies zien wat de
bezoeker

• INTERACTIEVE VIDEO’S

bekeken heeft.

• VRAAGBAAK ZORGINSTELLING

Ook het aantal
gebruikers, de

• EDUCATIEVE APPLICATIES

gemiddelde

• BURGERLOKET GEMEENTEHUIS
• ETC.

de SlideDesigner software toepasbaar.

tijdsduur van gebruik en bijvoorbeeld de
populariteit per touchscreen komt in de statistieken

CONTENT

aan bod. Interessant voor een museum, waardevol

Minstens zo belangrijk als de

voor de retailer.

presentatiemiddelen, is de te
presenteren content. Met
SlideDesigner verwerkt u uw eigen
afbeeldingen, video’s, geluiden en
animaties tot een toegankelijk en
informatief geheel.
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