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Functionele Digital Signage

Toshiba’s missie is om beheersbare digital signage en 
contentoplossingen te bieden die u helpen om de juiste 
boodschap aan de juiste doelgroep op het juiste moment over 
te brengen. Ons team van experts is gedreven om betaalbare 
en betrouwbare oplossingen te ontwikkelen die aansluiten op 
uw wensen en eisen, en zorgen dat uw doelgroepen betrokken 
zijn en zakelijke doelstellingen worden gehaald. 

Digital Signage is beeldschermcommunicatie die u kunt 
inzetten voor informatie, branding, promotie, sfeer en 
entertainment. Het is dé manier om actuele boodschappen snel 
met uw doelgroep te communiceren op specifieke plekken en 
op geselecteerde momenten. De content is hierbij erg 
belangrijk: uw betekenisvolle boodschap in tekst, beeld en 
geluid.

Wij richten ons bij Toshiba naast het optimaliseren van 
documentprocessen, ook op het op de meest efficiënte wijze 
aanbieden en communiceren van uw informatie, zowel voor 
interne als externe doelgroepen. We analyseren, implementeren 
en beheren informatie- en documentprocessen en helpen u 
hierbij dit op de meest efficiënte wijze in te richten. 

Functionele Digital Signage  
Onze Functionele Digital Signage oplossing verhoogt uw 
omzet, zorgt voor een betere beleving bij uw klanten en 
werknemers, ondersteunt uw bedrijfsdoelstellingen en verbetert 
uw branding. U verpakt uw commerciële of informatieve 
boodschap zoals u dat wilt en u verspreidt uw boodschap op 
elke gewenste plek in uw kantooromgeving. Bij de receptie, in 
de showroom of vergaderruimte, op de afdeling en in het 
bedrijfsrestaurant, de koffiecorner of het magazijn. Zo voegt 
onze Functionele Digital Signage een nieuwe dimensie toe aan 
de communicatie in elke kantooromgeving in elke sector: van 
accountantskantoor tot zorgcentrum, van onderwijsinstelling 
tot distributiecentrum, en van hotel tot transportbedrijf.

Het nieuwe communiceren 

•  Uw boodschap snel en met veel attentiewaarde 
naar bezoekers en medewerkers

•  Informatie delen: slim, professioneel en met meer impact

•  Verbetert de betrokkenheid en beleving van uw bezoekers

•  Duidelijk meetbaar effect

•  Flexibele financieringsmogelijkheden



In veel organisaties draagt een receptioniste, gastvrouw of 
commerciële medewerker zorg voor de ontvangst en 
begeleiding van uw bezoekende klant. Het persoonlijke 
contact is hierbij erg belangrijk. Onze Functionele Digital 
Signage oplossingen kunnen hier beleving aan toevoegen en 
sommige taken zelfs overnemen. Denk aan het persoonlijk 
welkom heten aan de receptiebalie door de naam van de 
bezoeker en het logo van de organisatie op het beeldscherm 
te tonen, de bezoeker te wijzen op de koffieautomaat in de 
wachtruimte of alvast te informeren over nieuwe producten. 
Ook het informeren over het laatste nieuws, het weerbericht 
of de file-informatie is mogelijk. Of denk aan het begeleiden 
van de bezoeker door het gebouw door middel van 
bewegwijzering.

Betrokken medewerkers 
De informatie kan op veel manieren worden weergegeven. 
Van de informatie eenvoudig wisselend tonen, waarvan de 
volgorde af en toe wijzigt, tot specifieke boodschappen 
afhankelijk van doelgroep, tijd en plaats. Bij Toshiba kunt u 
content in eigen beheer houden en plaatsen in 
voorgeselecteerde templates, maar ook op afroep gebruik 
maken van ons team van contentspecialisten. Wij staan voor 
u klaar voor het bouwen en vormgeven van uw applicatie, 
evenals het dagelijks onderhoud en de verversing van de 
inhoud. We bieden diverse abonnementsvormen die u kunt 
afstemmen op uw specifieke behoefte. Hierdoor heeft u zo 
bijna geen omkijken naar uw permanent actuele 
informatievoorziening.  
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Content op maat 
De informatie kan op veel manieren worden weergegeven. 
Van de informatie eenvoudig wisselend tonen, waarvan de 
volgorde af en toe wijzigt, tot specifieke boodschappen 
afhankelijk van doelgroep, tijd en plaats. Bij Toshiba kunt u 
content in eigen beheer houden en plaatsen in 
voorgeselecteerde templates, maar ook op afroep gebruik 
maken van ons team van contentspecialisten. Wij staan voor 
u klaar voor het bouwen en vormgeven van uw applicatie, 
evenals het dagelijks onderhoud en de verversing van de 
inhoud. We bieden diverse abonnementsvormen die u kunt 
afstemmen op uw specifieke behoefte. Hierdoor heeft u geen 
omkijken naar uw permanent actuele informatievoorziening. 

Profiteer van onze wereldwijde ervaring 
Toshiba is wereldwijd een pionier op het gebied van Digital 
Signage. Dat is onmiskenbaar te danken aan het feit dat wij 
ook wereldleider zijn in winkelautomatisering, waar Digital 
Signage al veel langer een grote rol speelt. Naast de kennis, 
hardware en software voor onze Functionele Digital Signage 
oplossing leveren wij ook diensten, zoals contentcreatie, 
project management, installatie, training en SLA’s (= Service 
Level Agreements). Zo bent u ervan verzekerd dat niet alleen 
de implementatie, maar ook het gebruik van de Functionele 
Digital Signage oplossing efficiënt en zorgeloos verloopt.  

Meer weten? Neem contact met ons op. 

Onderzoek en voorstel Installatie en onderhoud

We inventariseren uw 
doelstellingen, uitdagingen 

en voorwaarden en 
presenteren een maatwerk 

voorstel. 

U ervaart een naadloze 
installatie. Onderhoud en 

training worden geleverd via 
één partij.

ONZE AANPAK

Complete oplossing 
tegen lage  

maandelijkse kosten.

Financiering
Van ontwikkeling en  

ontwerp tot onderhoud  
van content.

Content



Technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of 
geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende producenten in hun markten en/of landen.  Alle rechten voorbehouden. Wij zijn voortdurend bezig om 
de laatste status van de gegevens aan onze partners te leveren. Specificaties kunnen in de tijd tussen de productie en de verspreiding van deze documentatie 
veranderen.  Productiviteit en papierspecificaties zijn gebaseerd op A4-papierformaat en 80 g/m2 papiergewicht, tenzij anders vermeld.  
Copyright © 2019 TOSHIBA TEC. 

Functionele Digital Signage

Together Information is Toshiba’s visie over hoe mensen en organisaties data 
ontwikkelen, opslaan, verwerken, delen en beheren. En dan op zo een 
manier dat deze data efficiënt kan worden ingezet en bijdragen aan de 
kennis binnen organisaties.

Het is gebaseerd op onze overtuiging dat de meest succesvolle organisaties 
hun informatie op de meest efficiënte manier communiceren. Wij maken dit 
mogelijk door middel van een geïntegreerd portfolio van branchespecifieke 
oplossingen, die allemaal Toshiba’s inzet voor de toekomst van de planeet 
weerspiegelen. 

Over Toshiba Tec

Toshiba Tec Netherlands richt zich op optimaal 
documentbeheer voor zakelijke klanten. We leveren en 
onderhouden innovatieve multifunctionele print- en 
communicatiesystemen en bijbehorende software. Dit aanbod 
vullen we aan met klantgerichte adviesdiensten en onze 
oplossing voor totale ontzorging. Toshiba Tec Netherlands is al 
decennia lang actief in Nederland. Vanuit Houten kunnen we al 
onze klanten alert bedienen. We maken deel uit van Toshiba 
Tec Corporation. 

Toshiba Tec Corporation is een toonaangevende leverancier 
van informatietechnologie, opererend in verschillende 
sectoren - variërend van detailhandel, onderwijs en zakelijke 
dienstverlening tot horeca en productie. Met het hoofdkantoor 
in Japan en meer dan 80 vestigingen wereldwijd, helpt Toshiba 
Tec Corporation organisaties met het efficiënt ontwikkelen, 
opslaan, verwerken, delen, beheren en weergeven van 
informatie. 

Neem voor meer informatie contact met ons op:

TOSHIBA TEC NETHERLANDS
Duwboot 31 
3991 CD Houten 
NEDERLAND

Telefoon 
+31 (0)30 - 6348 600

E-mail
info@toshibatec.nl

Website
www.toshibatec.nl


