
Cloudbaseret digital skilteløsning, der hjælper hoteller 
med at planlægge beskeder på en række TV-skærme. Et 
kraftfuldt værktøj til deling af information og til kampagne-
tilbud, der øger dine indtægter og dine gæsters oplevelse.

Brugervenlig 
indholdsstyring

Multi 
property 

management

Konference   
og vejvisende  

skærme

Understøtter  
diverse  

filformater

Visit www.hoistgroup.com for more information

DIGITALE INFO SKÆRME

Vi ledte efter en digital skiltningsløsning for at øge synligheden af vores mødelokaler 
og gøre skærmindholdsstyring effektiv. Vi besluttede at gå med Hoist Groups Digital 
Signage-løsning, fordi vi havde stor erfaring med at bruge deres gæstinternetløsning. 
Også prisen på produktet for den kvalitet, det tilbød, var fremragende.”

Laurent Heras Guerquin, General Manager, NH Milano Touring & NH Linate Airport, Italy 
NH Hotel Group SA er et multinationalt hotelkæde med hovedkontor i Madrid, der driver  
over 350 hoteller i 28 lande.



Visit www.hoistgroup.com for more information

Hoist Group leverer teknologiløsninger til 
hoteller, der gør det muligt for dem at styre 
sammenhængende digitale rejser til deres gæster. 
Hoist Group optimerer gæsteservices ved at 
samle og analysere de data, der kommer fra dets 
innovative Property Management & Booking 
Software, Managed IP Networks, Internet og 
TV Content samt fra mange andre digitale 
berøringspunkter. Hoist Group har hovedkontor 
i Stockholm og 20 kontorer i hele EMEA og har 
næsten 500 dedikerede medarbejdere, der betjener 

Besøg www.hoistgroup.com for mere info

BESTIL NU    >>Hvordan virker det?

Hvad er inkluderet?

* Model specifikationer gælder

Digital Signage Lite Premium

Support: • Multiple support levels to choose from• Uddannelse
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Tilslut

dit ønskede indhold  
- video eller billeder

det planlagte indhold 
organisere efter 
fremtrædende plads

eller omlæg det 
oprettede indhold

Display

Skab

Opdater

din skærm til 
stikkontakten og dit CMS

• Cloud-based løsning 

• Materiale gemmes online (pr site) 

• Content management system (CMS) 

• Skærmstyring 

• Indholdsplanlægning og kalender-
visning 

• Udgivelsesguide 

• Avancerede planlægningsindstillinger 

• Flere medieformater understøttes 

• Udvalg af widgets 

• Konference- og vejvisnings-widgets 

• Kompatibel med*:

5 GB Skalerbar

-
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info.dk@hoistgroup.com


