
 

PresentView veranderd de manier waarop je 

reclame posters ophangt, of juist niet meer. Als 

je toch zelf het ontwerp maakt en dan naar de 

drukker stuurt, kan je het evengoed dadelijk op 

je schermen plaatsen. Je spaart tijd, spaart 

papier en ga je nog beter aan maatschappelijk 

verantwoord ondernemen doen. 

 

Ondernemers die zeggen dat ze aan het 

digitaliseren zijn, zijn te laat. 

 

Met Digital Signage kan je zeer snel reageren 

en je uitingen quasi onmiddellijk aanpassen of 

bijwerken. 

 

“De juiste boodschap op het juiste moment” 

Information Technology Solutions 

Aanpasbaar tot en met. Je kan verschillende types 

van media na mekaar tonen gaande van afbeeldingen, 

filmpjes, zelf opgemaakte welkom schermen, weers- en 

verkeersinformatie … en je bepaalt wanneer deze 

moeten getoond worden. Welke dag van de week, van 

10u tot 12u alleen op vrijdag de 13de, alleen tonen als 

een andere afbeelding niet getoond is, tonen bij slecht 

weer. Alles kan. 

  

Integratie met Voorraad en CRM. Door ook 

gebruik te maken van voorraad en artikelbeheer van ERF 

kun je zelfs promo slides van bv een product “NU OP 

VOORRAAD” niet meer laten verschijnen als het niet 

meer op voorraad is. Of bij een promotie artikel OP=OP 

de resterende voorraad tonen. Wil je een slide tonen 

alleen als ook een andere slide getoond werd? Klinkt 

gek? Nee, alles is mogelijk. 

Koppel het systeem aan het eTicket Queueing 

wachtrij systeem van ERF en je kan informatie over 

de wachtrijen en de resterende wachttijden tonen. Zo 

informeer je de klanten optimaal mochten de 

wachttijden om e.a. reden uitlopen.  

 

Openingsuren. Ook de openingsuren kunnen 

ingegeven worden in 3 verschillende shifts per dag. 

Schermen schakelen vanzelf in en uit. Computers 

kunnen ‘s morgens vanzelf aangaan en ‘s avonds 

weer uit. Geef je verlof of afwijkende openingsuren in 

voor een bepaalde dag en de schermen passen zich 

aan. Ben je niet open op 1 november gaan de 

schermen ook niet. Ben je op zondag gesloten maar 

wel open op zondag 3 mei, dan gaan de schermen 

toch aangaan op deze dag. 

 

MI L I E U B E W U S T  

Door PresentView te gebruiken 

als Digital Signage systeem hoef 

je geen papier meer te 

verkwisten en gaat er tussen het 

moment dat je een actie bedenkt  

en het ”uithangen” geen tijd meer 

verloren. 

  

A A N P A S B A A R  

Het PresentView systeem is 

volledig naar je hand te zetten 

door een uitgebreide lijst van 

parameters, schema’s en 

uitgebreide planning. De 

meegeleverde AdminTool zorgt 

ervoor dat deze instellingen 

kinderspel worden.  

 

DIVERS 

Toont of speelt verschillende 

types van bestanden. 

Mogelijkheid tot tonen van 

verkeers- en weersinformatie.  

Kan gekoppeld worden aan het 

artikelbeheer om al dan niet een 

product te tonen naargelang 

voorraad positie. 

De juiste boodschap 
op het juiste moment. 
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Planning. 

Door de krachtige Planner kun je afwijkende openingsuren of 

uitzonderlijke openings- of sluitingsdagen ruim op voorhand ingeven 

zodat schermen hier rekening mee houden en al dan niet 

inschakelen.  

Maak een planning aan de hand van schema’s zodat naargelang de 

periode in het jaar de juiste informatie getoont wordt. 

 

Meer schermen? Je kan met één enkele computer tot 8 

verschillende schermen aansturen. Heb je schermen die te ver uit 

mekaar staan dan is het voordeliger om een HDMI PC Stick per 

scherm te voorzien. 

  

T E C H N I C A L  S U P P O R T  

De ERF Software oplossingen 

worden enkel verdeeld door 

VAR’s (Value Added Resellers) 

Lokale partners die instaan voor 

het aanbieden van de juiste 

oplossing, installatie en de 

technische ondersteuning. 

 

 

L O W  C O S T ,  B I G  T I M E  

Door gebruik te maken van 

standaard hardware en 

eenvoudige databanken bljiven 

de prijzen voor de benodigde 

hardware en software binnen de 

perken. Eric™ is een 

ingebouwde virtuele DBA en 

zorgt ervoor dat de databank 

onderhouden wordt en dat 

meerdere fillialen met mekaar 

communiceren dankzij de 

ingebouwde replicatie functie.  

 

 

OPLOSSINGEN  

Voor meer informatie over onze 

producten of een Value Added 

Reseller in de buurt, bezoek dan 

onze website : 

 

www.erfsoftware.com 

Uitermate aanpasbaar aan uw behoeften. 

 

Eenvoudig in gebruik, groots in resultaat. 

 

SMS en email functie bij calamiteiten. 

 

Werkt met standaard computer apparatuur en alle 

soorten schermen of televisies.. 

 

Tot 8 schermen op één computer. 

 

Eenvoudige decentrale databanken. Zonder internet kan 

er ook nog gewerkt worden. 

 

Maatwerk aanpassingen mogelijk. 

 

Plan … Set and Forget 

Waarom is het beter ? 

“Van bestanden in een mapje naar je scherm? Foto’s en filmpjes in een mapje 

kopiëren of uploaden en PresentView doet de rest.” 
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