Digital signage player
Communiceer met impact!

Eenvoudige opstelling

Eén beeld zegt meer dan duizend woorden. Een dynamische boodschap die beide combineert wordt
tot 7 keer beter onthouden dan tekst alleen! Met Q-BiX digital signage communiceert u gericht, snel
en met impact. De grafische Q-BiX Designer software maakt het u gemakkelijk visueel aantrekkelijke
boodschappen op een grootformaat LCD display te tonen en zo uw publiek te informeren. Dankzij de
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netwerkconnectie hoeft u zich zelfs niet in de buurt van het display te bevinden om uw presentatie te
wijzigingen. Welkom op het communicatieplatform van de 21e eeuw!

Gebruiksvriendelijk
Bent u vertrouwd met standaard Microsoft® PowerPoint® handelingen? Dan is de Q-BiX Designer software
speciaal voor u ontworpen. De software bevat geen overtollige menu’s of functies, maar biedt toch
voldoende mogelijkheden om aan al uw wensen te voldoen. De software bevat verschillende handige
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hulpmiddelen die het u gemakkelijk maken. Bijvoorbeeld de previewmogelijkheid, de planningstool, enz.
Het laagdrempelige karakter garandeert dat u de software ook effectief zult gebruiken!

Budgetvriendelijk
De Q-BiX Designer software kunt u ten aller tijde, kosteloos downloaden van onze website! U hoeft
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dus niet te betalen voor uw licentie. Bovendien functioneert de player zonder server, waardoor u deze
investeringskost kunt schrappen.

Meteen aan de slag
Wilt u snel een optimaal resultaat of hebt u geen ervaring met PowerPoint®? Creëer in enkele minute
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een prachtige layout met de meegeleverde Q-BiX sjablonen. U past eenvoudig enkele instellingen aan
volgens uw huisstijl, vult de inhoud aan en bent klaar om te lanceren! De software bevat sjablonen voor
onderwijsomgevingen, overheidsinstellingen, zorgcentra en bedrijven.
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Player specificaties
Constructie

Aluminium front panel, heavy-duty chassis - Metal housing

HDD

160 GB

Besturingssysteem

Linux

Temperatuur

Operating 0° tot 40°C; Storage -20° - 80°C

Luchtvochtigheid

0% - 90%

Gewicht

1,5 kg

Afmetingen

200 x 153.3 x 35 (mm)

LAN 1Gbps

1 Gbps

Output

DVI-I of HDMI

Geluid

3 x 3.5 phone jack (supports 5.1 channel audio)

Belangrijkste functies van de designer software

Excel Integratie:

Tekstbanner:

Afbeeldingen:

Importeer een kant-en-klaar excel
bestand in de Designer Software en
stuur deze door naar de player. Niet
alleen de data, maar ook opmaak/
uitlijning worden één-op-één
overgenomen in uw Q-Bix presentatie.
Wanneer u een wijziging aanbrengt in
uw bronbestand, wordt de presentatie
automatisch aangepast bij het updaten
van de layout.

Verlevendig het geheel met animaties
en effecten. Dankzij de tekstbanner kunt
u korte boodschappen over uw scherm
laten scrollen.

Plaats een afbeelding of logo in uw
presentatie en pas er indien gewenst
verschillende effecten op toe.

Tekstvak:

Video:

Voeg tekst toe aan uw Q-BiX presentatie.
Het tekstvak laat u toe een onbeperkt
aantal tekens in alle lettertypes en
formaten in te geven.

Maak uw presentatie nog aantrekkelijker
door multimedia toe te voegen. De
Q-BiX player ondersteunt alle populaire
videoformaten.

Contact

Helpdesk

info@qbixsignage.be

Helpdesk@qbixsignage.be

Klok:
Integreer een digitale of analoge klok in
uw presentatie. Kies uit verschillende
weergaves en stel de gewenste tijdzone
in.

Webpagina:
Integreer een webpagina in uw
presentatie. De webpagina wordt
automatisch geupdated. Ideaal om
bijvoorbeeld het weerbericht weer te
geven. De Q-BiX player ondersteunt
Flash animaties.

Playlist:
Speel een volledig fotoalbum in één
beweging af met de Playlist-functie.
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