
Molnbaserad lösning för digital skyltning som hjälper hotell 
att schemalägga meddelanden på TV-skärmar. Ett kraftfullt 
verktyg för att dela information och erbjudanden, så att du 
kan öka dina intäkter och ge dina gäster en bättre upplevelse.

Enkel

innehållshantering

Skylta i flera 

fastigheter

Perfekt för 
konferenser & 

vägbeskrivningar

Stöd för  
flera filformat

Besök www.hoistgroup.com för mer information

HOIST DIGITAL SIGNAGE

Vi letade efter en lösning för digital skyltning för att öka synligheten av våra 
mötesrum och effektivt kunna hantera innehållet på skärmarna. Vi bestämde 
oss för att köra på Hoist Groups Digital Signage-lösning eftersom vi hade stor 
erfarenhet av att använda deras gästinternetlösning. Dessutom var priset för 
produkten i förhållande till dess kvalitet utmärkt.”

Laurent Heras Guerquin, General Manager, NH Milano Touring & NH Linate Airport, Italien 
NH Hotel Group SA är ett multinationellt hotellföretag med huvudkontor i Madrid, som driver över 350 
hotell i 28 länder

https://www.hoistgroup.com/sv/produkter/tv-system/digital-signage/?utm_source=Hoist%20Group&utm_medium=Datasheet


Visit www.hoistgroup.com for more information

Hoist Group levererar tekniska lösningar till 
hotell, som gör det möjligt för dem att skapa 
sammanhängande digitala resor för gästerna. 
Hoist Group optimerar gästlösningarna genom 
att korrelera och analysera data som kommer 
från deras innovativa bokningssystem, IP-nätverk, 
internettjänster och TV-innehåll samt från många 
andra digitala beröringspunkter. Hoist Group har 
sitt huvudkontor i Stockholm och 20 kontor i 
EMEA-regionen, som med nästan 500 engagerade 
medarbetare betjänar över 8000 unika hotell.

Besök www.hoistgroup.com för mer information

EFTERFRÅGA NU    >>Hur fungerar det?

Vad ingår?

*Modellspecifikationer gäller

Digital Signage Lätt Premium

Support: • Flera support-alternativ• Utbildning
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Anslut

innehållet du önskar - 
videoklipp eller bilder

det schemalagda 
innehållet; välj hur det 
ska visas

eller schemalägg 
innehållet på nytt

Skylta

Skapa

Uppdatera

din skärm till eluttag 
och CMS

• Molnbaserad lösning

• Online lagring per webbplats

• Content management system (CMS)

• Skärmhantering

• Schemaläggning & kalendervy

• Publiceringsguide

• Avancerad schemaläggning

• Stöd för flera mediaformat

• Urval av widgets

• Konferens- & vägbeskrivningswidgets

• Kompatibel med*:

5 GB Scalable
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marketing@hoistgroup.com

https://www.hoistgroup.com/sv/produkter/tv-system/digital-signage/?utm_source=Hoist%20Group&utm_medium=Datasheet

