
Smartare, mer kraftfullt och  
med ett nytt fräscht utseende. 
Men fortfarande det enklaste systemet för digital signage!

Tidsstyr dina budskap och annonserbjudande, ändra innehållet snabbt, styr informationen  
centralt eller lokalt... Med programvaran Smartsign Manager blir digital signage enkelt!

info@smartsign.se     www.smartsign.se

Nyheter i Smartsign 6.0
 Helt omgjord Smartsign Publisher 
 Ny skärmvalsmodul 
 Ny kalendermodul 
 Mallbaserad skärmlayout 
 Ny administrationsmodul för  

 installationer med många skärmar

  Enkel att använda  

  Återkommande bokningar  

  Prioriterade spellistor  

  Kombinera olika format  

  Koppling till affärssystem  

  Rollbaserad säkerhet – AD   

  Delade skärmar/lager  

  RSS-nyheter  

NY 
Version 6.0

ute nu!



Exempel på kunder

GRAND HÔTEL
”Vi behövde ett bra skyltsystem för att 
guida våra gäster till rätt lokal.”

SWEDBANK
”Alla passerar skärmarna under dagen, de 
kan inte undvika att se dem. Med  
skärmarna blir folk mer medvetna.”

GREEN CARGO
”Kommunikationen blev avgörande när 
ett genomgripande förändringsarbete i ett 
bolag med över 3000 medarbetare skulle 
genomföras. I vårt fall var det ledningens 
stöd, mellanchefernas engagemang och 
Lokala Måltavlan – information via vägg-
monitorer – som spelade huvudrollerna.”

OUTOKUMPU
”Vi har haft det här i flera år och har märkt 
att det funkar, vi får ut den informationen 
vi vill ha ut. Smartsign spar tid.”

MOELVEN
”Det har förbättrat vår information, men
framför allt är Smartsign lätt att använda!”

Forex Banks skärmar visar växlingskurser och information 
om bankens tjänster. Informationen fjärrstyrs centralt och 
lokalt på skärmarna via Smartsign Manager.
– Vi informerar om våra produkter och tjänster blandat med 

information om valuta och intressanta tips. Våra butiker har 
ungefär åtta miljoner kundbesök per år, därför är butikerna 
den effektivaste informationskanalen vi har, säger mark-
nadschefen på Forex Bank.
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”Vi hade ett växande behov av att berätta  
om våra produkter och tjänster för våra kunder.” 

FOREX BANK

INTERN INFORMATION
ABB, AstraZeneca, Ericsson,
Green Cargo, Moelven, Nestlé,
 Outokumpu, Stora Enso,  
Telenor, Volvo 

EXTERN INFORMATION
Birka Cruises, Chopsticks,
Dalarnas, Finlandia Hall, Forex
Bank, House Of Sweden, Kakel-
specialisten, Marinmuseum,
Olympic Casino, Sodexho 

HOTELL/KONFERENS
AeroStar Hotel, Grand Hôtel,
Holiday Club, Hotel Park Inn,
Hotel Sheraton, Kistamässan,
Norlandia Hotels, Radisson SAS, 
Rica Hotels, Quality Hotel

KOMMUNER
Eskilstuna, Gagnef, Helsinki,
Karlskoga, Karlskrona, Kotka,
Nurmo, Sipoo, Stockholm,
Örebro


