
En skybasert løsning for digital skilting som lar hotellene 
legge inn meldinger på en rekke TV-skjermer. Et 
kraftig verktøy for å dele informasjon, i tillegg til å 
promotere tjenester som kan gi mersalg og forbedre 
gjesteopplevelsen.

Brukervennlig 
innholds-

håndtering

Administrer flere 
lokasjoner fra 
samme enhet

Skjermer for 
konferanse og 

veivisning

Støtter en rekke 
ulike formater

Se www.hoistgroup.com for mer informajon

DIGITAL SIGNAGE

Vi var på utkikk etter en løsning for å øke synligheten for våre møterom, i 
tillegg til å gjøre innholdshåndtering effektivt. Vi bestemte oss for å gå for 
Hoist Groups løsning for digital skilting fordi vi allerede har god erfaring med 
å bruke deres løsning for gjestenett. Og, prisen for et produkt av denne typen 
kvalitet var utmerket.”

Laurent Heras Guerquin, General Manager, NH Milano Touring & NH Linate Airport, Italia 
NH Hotel Group SA er et multinasjonelt hotellselskap med hovedkontor i Madrid, og driver mer enn 350 
hoteller i 28 ulike land.



Visit www.hoistgroup.com for more information

Hoist Group leverer tekniske løsninger til hoteller, og 
muliggjør helhetlige, digitale reiser fra begynnelse 
til slutt for hotellgjestene. Hoist Group optimaliserer 
gjestetjenestene ved å korrelere og analysere data 
samlet fra det innovative bookingsystemet, IP-
nettverk, internett og TV-baserte tjenester i tillegg 
til flere digitale berøringspunkter. Med hovedkontor 
i Stockholm og 20 avdelinger i EMEA-regionen, har 
Hoist Group nesten 500 engasjerte ansatte som 
jobber med mer enn 8000 unike hoteller.

Se www.hoistgroup.com for mer informasjon

FÅ MER INFO    >>Hvordan virker det?

Hva er inkludert?

*Gjelder spesielle modeller

Digital Signage Lite Premium

Support: • Ulike supportnivåer å velge mellom• Opplæring
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Koble

ditt valgte innhold - 
videoer eller bilder

innholdet, organiser etter 
ønske

eller legg innholdet ut på 
nytt etter valgt timeplan

Vis

Opprett

Oppdater

skjermen til strøm og 
CMS

• Skybasert løsning 

• Lagringsplass per sted 

• Innholdshåndtering (CMS) 

• Skjermadministrasjon 

• Innholdsplanlegging og kalendervisning 

• Publiseringsverktøy 

• Avansert planleggingsalternativ 

• Støtter ulike formater 

• Utvalg av widgets 

• Widgets for konferanse og veivisning 

• Kompatibelt med*:

5 GB Skalerbart
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info.no@hoistgroup.com


