Modulink Vision
Vanaf vandaag horen uw papieren affiches tot verleden tijd!

Hoe kondigt u acties en producten aan in uw kantoor en wachtruimtes? Gebruikt u steeds affiches
die sneller veranderen dan u ze kan aanpassen? Geraakt de inhoud te snel verouderd?
verouderd
Wij stellen u Modulink Vision voor, een dynamische, frisse en hedendaagse oplossing voor het
aansturen van een schermennetwerk in uw bedrijf ter vervanging van deze affiches.

Met Modulink Vision online software tovert u moeiteloos een geavanceerde media
media-playlist uit uw
beeldscherm, en dit op een uiterst kostenefficiënte wijze. U kunt zelf afbeeldingen, filmpjes en
animaties aan uw uitzending toevoegen: eeen
en tijdelijke actie, uw aanbod, een reclamespot,
reclame
uw
Facebook pagina promoten, om het even! Breng uw boodschap over! Uw klanten zullen het gezien
hebben!
U hangt uw digitaal scherm aan uw venster, in uw wachtruimte
of elders in uw kantoor. U kiest de inhoud uit de database, u
bepaalt de afspeelvolgorde, duurtijd en frequentie en Modulink
Vision doet de rest!
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Wat doen wij voor u?
Wij zorgen voor de uitvoering van uw project, van A tot Z. Voorstudie, plaatsing van de schermen
(via plafond of muurbeugels) en installatie software, installatie en ondersteuning.

Hardware: naast een professioneel laagverbruik beeldscherm, heeft u ook een Mediaplayer nodig,
die wij u tegen interessante prijs kunnen aanleveren. Hierop wordt de software wordt
geïnstalleerd. Deze software zorgt voor de online synchronisatie met onze mediaserver en voor de
weergave van de inhoud op uw scherm.
Daarnaast kunnen wij ook voor u, op maat ontworpen affiches, animaties en bedrijfsfilms
aanleveren teneinde uw inhoud nog aantrekkelijker te maken.

2 Formules
1. Modulink Vision e@sy: u kiest de verzekeringsmaatschappijen uit de lijst, wij zorgen
voor de inhoud, u betaalt een voordelig jaarlijkse abonnement.
O Jaarlijks abonnement

125 euro + BTW

 U heeft steeds de nieuwste acties van uw verzekeringspartners + neutrale affiches uit
de verzekeringssector
 U hoeft helemaal niets te beheren

 U heeft geen toegang tot de inhoud en kan enkel affiches uit de geselecteerde
verzekeringsmaatschappijen afspelen
 Geen eigen beeldmateriaal mogelijk
 Beeldschermen in verticale positie

2. Modulink Vision Full: u krijgt volledig toegang tot uw dashboard en u beheert zelf de

inhoud van uw schermen, autonoom en zonder zorgen.
O Jaarlijks abonnement

395 euro + BTW

 U heeft toegang tot online bibliotheek met affiches + neutrale affiches uit de
verzekeringssector
 U beheert zelf de inhoud van uw schermen

 U kan enkel affiches uit de geselecteerde verzekeringsmaatschappijen afspelen
 Ook eigen beeldmateriaal mogelijk

 Beeldschermen in verticale of horizontale positie
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Hardware en installatie
Binnenschermen – wachtruimtes
Schermafmeting

Technische info

42 inch









48 inch








Eco-Friendly
1,920 x 1,080 (FHD)
96.2cm x 56.0cm x 7.7cm
Brightness : 400nit
Landscape & Portrait
No Gravity Defect
Low Power Consumption

Eco-Friendly
1,920 x 1,080 (FHD)
Brightness : 350 nit
Landscape & Portrait
scheduling, sleep timer, auto switch
off
Low Power Consumption 89 W

Prijs excl btw
659 euro + btw

895 euro + btw



Binnenschermen – Totem mediaplayer
42 – 55 – 70 – 84 inch









Exclusief design
1,920 x 1,080 (FHD)
Brightness : 700 nit
Landscape
Touchscreen mogelijk
scheduling, sleep timer, auto switch
off
Low Power Consumption 89 W

Prijs op aanvraag
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Binnenscherm Semi-outdoor
Te plaatsen binnen achter venster – niet in volle zon
Schermafmeting

Technische info

46 inch









49 inch









Eco-Friendly
1,920 x 1,080 (FHD)
105,2 x 60,7 x 69 cm
Brightness : 700nit
Landscape & Portrait
No Gravity Defect
Low Power Consumption

Eco-Friendly
1,920 x 1,080 (FHD)
109,2 x 62,3 x 5,7 cm
Brightness : 700 nit
Landscape & Portrait
scheduling, sleep timer, auto
switch off
Low Power Consumption 89 W

Prijs excl btw
1659 euro + btw

1895 euro + btw

TDC consulting services bvba - Oude Straat 29 - 9800 Deinze
Tel: 0495/226 924 Fax 09/270.01.81 E-mail: info@webassur.be Onr 0874.974.345

55 inch









Eco-Friendly
1,920 x 1,080 (FHD
122,8 x 69,9 x 5,7 cm)
Brightness : 700 nit
Landscape & Portrait
scheduling, sleep timer, auto
switch off
Low Power Consumption 89 W

2.245 euro + btw
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Opties

O Mediaplayer PC HDMI Win10

185 euro

O Muurbevestiging Kantelbare/ draaibare muurbevestiging

125 euro

O Plafondhanger (hoogte instelbaar tussen 64 – 105 cm)
verlengstukken optioneel verkrijgbaar 100 – 350 cm

220 euro
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