KONE INFOSCREEN
Voor een betere begeleiding en communicatie

BELANGRIJKSTE VOORDELEN
Aanpasbaar
n

n

Aanpasbaar door klant voor online of offline
contents
Templates beschikbaar

Gebruiksvriendelijk
n

n

Eenvoudig contents updaten via USB
(standaard versie)
Gelijktijdig updaten en beheren van meerdere
schermen via een webbrowser interface
(Premium-versie)

Visueel aantrekkelijk design
n

HOUD UW GEBRUIKERS OP DE HOOGTE
KONE InfoScreen is een snelle en gemakkelijke manier om
multimedia en webgebaseerde informatie te verstrekken.
Het informatiescherm kan in de liftcabine of in de lobby naast
een lift kan worden aangebracht.

Effectief Informatie kanaal
n

n

Op het scherm kan lift-gerelateerde informatie zoals de
volgende stopplaats worden getoond, maar ook praktische
informatie als het nieuws, weerberichten, advertenties en
aankondigingen. KONE Infoscree kan worden gebruikt om te
informeren en te vermaken, passagiers te begeleiden zodat er
een betere en veiligere People Flow in het gebouw ontstaat.
Dankzij de vele gebruiksmogelijkheden is KONE InfoScreen
overal op zijn plaats. In een flatgebouw kan de beheerder
bijvoorbeeld melden wanneer de ramen worden gewassen. In
een warenhuis kan het scherm gebruikt worden om het
winkelend publiek naar de uitverkoop op de damesafdeling te
lokken. In een hotel zou op het scherm de volgende
aankondiging kunnen staan: “Vanavond: optreden van de
Starbursts in de Aurora Lounge op de 16de verdieping.”
KONE InfoScreen kan geïnstalleerd worden in een afzonderlijke
lift of in een groep liften, in nieuwe liften én in
gemoderniseerde liften.

In lijn met de KONE signalering waardoor een
consistente uitstraling in het gebouw ontstaat

Snelle en duidelijke communicatie van real-time
informatie
Betere begeleiding van passagiers

Hogere veiligheid
n

n

Een extra kanaal voor veiligheidsgerelateerde
communicatie
In overeenstemming met de geldende
voorschriften (onder andere de Europese)

Mogelijkheid voor aanvullende
opbrengsten
n

Geef uw business een boost met effectieve
marketing en advertenties

STANDAARD EN PREMIUM

CONFIGURATIE EN CONTENT MANAGEMENT

KONE InfoScreen is verkrijgbaar in de uitvoeringen Standaard Offline,
Premium Offline en Premium Online. De Offline versies van KONE
Infoscreen zijn het meest geschikt voor informatie die niet via een
online verbinding aangepast hoeft te worden, bijvoorbeeld de namen
en logo’s van bewoners of huurders van de verdiepingen.

De Standaard-uitvoering van KONE InfoScreen heeft één of meerdere
kleurenschermen, die alle beschikken over een minicomputer en controller.
Voor het content management is geen speciale computerkennis vereist. De
minicomputers van de afzonderlijke schermen worden via USB bijgewerkt.
Wanneer de geheugenstick in het InfoScreen is geplaatst, worden de content
files en het schema gekopieerd naar het InfoScreen.

De Premium Online-uitvoering heeft met het netwerk van het gebouw
een onlineverbinding voor informatie die automatisch of op afstand
bijgewerkt moet worden. De Premium-uitvoering biedt dan ook de meeste
mogelijkheden voor informatieweergave.

STANDARD OFFLINE

PREMIUM OFFLINE

PREMIUM ONLINE

8.4’’ (210 mm)

15’’ (380 mm)

15.6’’ (396 mm)

Afmetingen diagonaal
Materiaal frame bij opbouw

De Premium Online-versie bestaat uit één of meerdere schermen die
draadloos zijn verbonden met de KONE InfoScreen-server.
Deze computer fungeert niet alleen als host voor alle informatie die op
de schermen te zien is, maar kan tevens dienen om extra inhoud, zoals
videobeelden en afbeeldingen, van een externe bron als internet te
tonen. De inhoud wordt op de KONE InfoScreen-server bijgewerkt en
naar de schermen gestuurd via de InfoScreen Manager, een toepassing
die deel uitmaakt van het KONE InfoScreen-pakket.

Satin frame

Mirror frame

Satin frame

Mirror frame

–

Afmetingen bij opbouw

W 226 mm, H 178 mm, D 11 mm

W 327 mm, H 254 mm, D 12 mm

–

Afmetingen bij semi-inbouw

W 226 mm, H 184 mm, D 3 mm

W 376 mm, H 300 mm, D 3 mm

W 390 mm, H 238 mm, D 3 mm

171 mm x 128 mm

305 mm x 229 mm

344 mm x 194 mm

640 x 480 pixels

1024 x 768 pixels

Full HD 1920 x 1080 pixels

Display afmetingen
Resolutie
Beeldverhouding

4:3”

4:3”

16:9”

450 cd/m² typical

350 cd/m² typical

400 cd/m² typical

600:1

500:1

1500:1

80
60

80
60

85
85

a-Si TFT active matrix

a-Si TFT active matrix

a-Si TFT active matrix

262.144

16.7 M (miljoen)

16.7 M (miljoen)

Helder

anti-reflectie, harde coating

anti-reflectie, harde coating

Helderheid
Contrast
Beeldhoek:
Horizontaal
Verticaal
Besturing
Schermkleuren
Polarizer-oppervlak
Elektrische voeding
Backlight
Flashgeheugen

STANDARD OFFLINE 8.4´

12 VDC

24 VDC

24 VDC

50 K uren

70 K uren

70 K uren

1 GB

8 GB

8 GB

PREMIUM OFFLINE 15´

Opbouw

PREMIUM ONLINE 15.6´

Opbouw

200

Semi-inbouw

327

376

305

305

229

300

229

254

1

+ R4
R3

www.kone.nl
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