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Hur vill du
förbättra din
kommunikation?
Det är egentligen den frågan vi borde ställa oss, för möjligheterna
med Smartsign är nästintill oändliga.

Ä

nda sedan starten 1998 har vi genom digital signage fått företag att utvecklas
och växa. Många har med digital kommunikation kommit närmare sina
kunder, vissa har hittat nya sätt att prata internt i organisationen, medan

åter andra upptäckt nya plattformar för att sälja sina produkter. Idag, när digitalisering
genomsyrar nästan allt i vår vardag, är digital kommunikation mer aktuellt än
någonsin och kan vara just det som gör att ditt företag kan ta nästa kliv.

Jorden runt med start och mål i Borlänge, Sverige
Smartsign grundades i Borlänge i Dalarna 1998, och var då en av de allra första
aktörerna på marknaden. Det var få som på den tiden förstod vad Smartsign sysslade
med, men vi har under de år som gått fått uppleva den digitala revolutionen på nära
håll. Detta har gett oss en fördel; vi vet vad som fungerar och vad som inte fungerar.
Idag är Smartsign representerat över hela världen, med tusentals kunder, och kan hjälpa
både små och stora företag att nå sina mål med hjälp av digital kommunikation. Inom
några år kommer vi finnas representerade i ännu fler länder, men vårt huvudkontor
förblir i Borlänge, Sverige.

SMARTSIGN / VD
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Kommunicera
på dina villkor...

Källa: www.boardworks.com

I den digitala kommunikationens värld når du
kunden vid rätt tillfälle, ledtiderna från idé till
färdig produkt är korta och det är enkelt att
variera budskap beroende på målgrupp. En
skärm med kreativa budskap sticker ut i en i
övrigt statisk miljö och begränsningarna för
vad som är möjligt är få. Med digital signage får
du fler och smartare kanaler för dina budskap.

60%

av alla köpbeslut tas i affären.

71%

anser att annonser på digitala skyltar
sticker ut mer än annonser på nätet.

Kom igång
på nolltid...
Du hittar Smartsign hos din befintliga
IT-leverantör och du väljer själv om du vill
använda befintliga skärmar eller köpa nya.
Genom nära samarbeten och avtal med de
största globala skärmtillverkarna blir
valmöjligheterna många.
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... med Smartsign
och digital signage
Det behöver inte vara krångligt att komma igång med digital signage. Smartsigns
programvara är utvecklad för att göra det enkelt för dig att publicera dina budskap så
att de sticker ut i mediabruset, och det spelar ingen roll var du befinner dig i världen.

ENKELHET
Smartsign stödjer de allra flesta formaten och är
utvecklat för alla typer av skärmar och enheter. Välj
mellan att använda våra färdiga mallar tillsammans med
ditt företags grafiska identitet eller din egen design.

SKALBARHET
Smartsign fungerar var du än befinner
dig i världen och du kan schemalägga
innehållet så att det sköter sig självt.

Smartsign gör det som sagt enkelt för dig att komma
igång med digital signage. Redan efter några minuter
kan du publicera ditt första meddelande på dina skärmar.

FLEXIBILITET
Börja smått och väx större. Eller
börja stort och väx ännu större.

TILLGÄNGLIGHET

Smartsign
jorden runt
• Australien
• Belgien
• Brasilien
• Danmark
• Estland
• Finland
• Frankrike
• Färöarna
• Grönland
• Indien
• Italien
• Kanada
• Kina
• Lettland
• Litauen

• Polen
• Holland
• Norge
• Nya Zeeland
• Portugal
• Ryssland
• Singapore
• Spanien
• Sverige
• Tyskland
• Taiwan
• England
• UAE
• USA
• Vietnam

SMARTSIGN / Digital Signage
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öreställ dig en värld där ingenting begränsar din
kommunikation. Där en lösning ger dig full kontroll
och får just ditt budskap att sticka ut i mediabruset.
Smartsign stärker din kommunikation och gör att du når
både längre och bredare. Tusentals företag världen över
använder vår mångsidiga plattform för digital signage
för att hantera och publicera unik och anpassad
information, på alla enheter – oavsett plattform.
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Get your
message
through.

SMARTSIGN / Digital Signage
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Smartsign väcker
skärmarna till liv

INTERNKOMMUNIKATION

BUTIK

Kom närmare
dina medarbetare

Säg hej till din
nya säljare

Strategiskt placerade skyltar är inte bara effektivt för

Med hjälp av digital signage och Smartsign kan du

att nå ut med viktig information till medarbetarna,

se till att skärmarna förvandlas till extra säljare som

utan kan även fungera som smarta verktyg för att

inspirerar besökarna att stanna längre, köpa mer och

öka trivseln på arbetsplatsen. Med digital signage

återvända till butiken nästa shoppingrunda. Med

och Smartsign kan du enkelt försäkra dig om att alla

Smartsign kan du enkelt skapa målgruppsanpassade

medarbetare har koll på vad som händer i veckan, vad

meddelanden till dina kunder och du kan även

som serveras i matsalen eller varför inte vad det ska

använda skärmarna som annonsplatser för dina

bli för väder till helgen? Med Smartsign når du ut med

leverantörer.

ditt budskap.

HOTELL
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SJUKVÅRD

Gäster som känner
sig som hemma

Skapa världens
bästa väntrum

Med digital signage och Smartsign kan du enkelt göra

Digital signage och Smartsign gör det enkelt att se till

hotellgästernas vistelse mer minnesvärd. Hälsa dem

att informationen i väntrummet är aktuell och följer

välkomna, underhåll dem i hissen och visa hotellets

den grafiska profilen. Smartsign kan även förvandla

hela utbud när de kommer till rummet. Extra soligt

de vita, tysta väggarna till en oändlig inspirationskälla

ute? Tipsa om takterassen! Du väljer vilka känslor

som kan få patienterna att tänka på annat än sitt

som ska förmedlas.

nuvarande tillstånd och platsen de befinner sig på.

SMARTSIGN / Affärsområden

Möjligheterna med Smartsign och digital signage är nästintill oändliga.
För att du ska få en bild av vad Smartsign kan göra för att utveckla din
verksamhet har vi listat några exempel från olika branscher.

RESTAURANG

TRANSPORT

Gäster som ber om
dessertmenyn

Inspirera
resenärerna

Med hjälp av digital signage och Smartsign kan ett

Finns det något värre än känslan när man står på

restaurangbesök bli trevligare. Visa bilder på mat-

busshållsplatsen och bussen inte kommer? Ja, när

rätterna, fresta gästerna med en efterätt eller tipsa

man inte vet varför bussen inte kommer. Med digital

om kommande evenemang. Vad du vill visa är helt

signage och Smartsign når du snabbt och enkelt ut

upp till dig. Smartsign tillåter dig även att göra ett

med viktig trafikinformation. Smartsign får inte bussen

automatiserat schema som till exempel ändrar meny

att komma i tid, men kan i alla fall lugna stressiga

från lunch till middag.

morgonresenärer och förhoppningsvis hjälpa till att
skapa en trevligare stämning på bussen in till stan.

UTBILDNING

OFFENTLIG MILJÖ

Effektiv information
till eleverna

Nå ut till den
breda massan

Anslagstavlornas och lapparnas tid är förbi. För att

Om du tänker efter så finns det säkert en hel del som

försäkra sig om att eleverna nås av all information

du skulle vilja säga till din målgrupp. Med digital

krävs innovativ teknik. Smartsign tillhandahåller det

signage och Smartsign är det enkelt att nå ut med

enklaste och effektivaste sättet att fånga betraktarens

målgruppsanpassade budskap, även om du själv inte

uppmärksamhet, vare sig det handlar om att visa ett

är på plats.

schema, en lunchmeny eller vad klockan är.

SMARTSIGN / Affärsområden
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Rätt programvara
för rätt ändamål
För att se till att du får den programvara som passar din verksamhet bäst
finns Smartsigns produkt i tre olika versioner. För att du ska få ut ännu mer
av dina skärmar har Smartsign även utvecklat några tillvalsprodukter som
tar kommunikationen ytterligare ett steg framåt.

E

ftersom inget företag är det andra

behöver få antal skärmar och bara en använ-

likt, speciellt när det kommer

dare. Den stora skillnaden mellan Basic och

till digital kommunikation, finns

Quick Publish är att Quick Publish styrs via

Smartsigns programvara i tre versioner:

en förenklad bokningsfunktion där du snabbt

Pro, Basic och Quick Publish. Pro är den mest

publicerar ditt innehåll. Basic använder sig

heltäckande varianten, vilken ger er möjlig-

av samma kalender som Pro, vilket ger den

het att kommunicera digitalt nästintill utan

utökad funktionalitet.

begränsningar. Oavsett vilken version du
väljer så kan du vänta dig ett lätthanterligt
system som gör digital signage enkelt.

Installationen kan vara lokal eller cloud-baserad beroende på vilken version av mjukvaran
Smartsign Display Manager du väljer.

Smartsign Display Manager Basic och Quick
Publish är förenklade versioner av Smartsign Display Manager Pro. Dessa lämpar
sig främst för mindre verksamheter som

SMARTSIGN / Smartsign produkter
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Tre versioner
av samma
tillförlitliga
produkt

Pro
Filformat:

Hanterar alla format

Publicering:

Kalender

Användare:

Obegränsat

Antal skärmar:

Obegränsat

Antal skärmlager:

Obegränsat

Smartsign Sync:

Ja

Installation:

Lokalt eller cloud

Smartsign Display Manager

Smartsign Display Manager

Basic

Quick Publish

Filformat:

PDF, PPT, IMG, VIDEO, RSS, URL

Filformat:

PDF, PPT, IMG, VIDEO, RSS, URL

Publicering:

Kalender

Publicering:

Quick Publish

Användare:

Max 1

Användare:

Max 1

Antal skärmar:

Max 10

Antal skärmar:

Max 10

Antal skärmlager:

1 + RSS flöde + bakgrund

Antal skärmlager:

1 lager, fast

Smartsign Sync:

Nej

Smartsign Sync:

Nej

Installation:

Endast cloud

Installation:

Endast cloud

Support och utbildning
Smartsign erbjuder förstaklassig service och teknisk
support. Vi satsar mycket på att utvecklas tillsammans med våra kunder. Smartsign håller veckovisa
online-utbildningar där du får chansen att lära dig
hantera verktyget. Läs mer på hemsidan om hur du
kan boka din online-utbildning.

Cloud eller lokal
installation
Alla produkter är cloud-baserade medans
Smartsign Display Manager Pro även kan
levereras som en lokal installation vilket
ger dig full kontroll över din servermiljö.
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Smartsign Display Manager
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Support
och onlineutbildning!

Få ut mer av
Smartsign
Smartsign Display Manager är en komplett programvara
som gör digital signage enkelt. Du hittar dessutom flera
smarta tillvalsprodukter som förstärker den digitala
kommunikationen i din verksamhet.

Wayfinder
Wayfinder är en produkt som
lämpar sig lika bra till konferensanläggningen som till företaget med många mötesrum. För
konferens-anläggningen kan detta
system avlasta personalen genom
att guida gästerna till rätt ställe,
vid rätt tidpunkt. Wayfinder kan
även användas som ett bokningssystem för mötesrum, genom att

Smartsign
Mobile Play

du kopplar in det till företagets
befintliga system.

Web Player

Smartsign
Sync

Smartsign Mobile Play är den

Web Player är ett smart och enkelt

perfekta appen för medarbetare

sätt att skicka information till en

som alltid är påväg och som be-

länk. Länken kan till exempel bifo-

Gör lätt till SUPERlätt! Smartsign

höver ta del av snabb och flexibel

gas i ett mail, skickas som ett SMS

Sync låter dig ändra, uppdatera

intern information. Smartsign

eller tryckas i en broschyr som en

och byta ut ditt innehåll på din da-

Display Manager gör det möjligt att

QR-kod. Även när länken är skick-

tor, molntjänst eller externa server.

skicka de flesta typer av innehåll

ad kan du underhålla länken med

Alla dina ändringar synkas auto-

såsom text, bilder, ljud, video och

nytt innehåll så att informationen

matiskt med Smartsign Display

dokument till smarta telefoner

alltid är aktuellt. Web Player passar

Manager och publiceras därefter

och läsplattor. Rikta skräddarsytt

perfekt vid tillfällen då du vill nå

på dina skärmar. Du behöver alltså

innehåll till olika mottagare och

ut med information till smarta te-

inte logga in i Smartsign Display

säkerställ att specifika personer

lefoner och läsplattor. Till exempel

Manager för att göra ändringar.

eller grupper får rätt information

under en mässa eller en konferens

Ändra ditt innehåll så sköter

när du vill och hur du vill.

där mottagarna är i rörelse.

Smartsign Sync resten.

Smartsign når alla.
På alla enheter.
Smartsign är en programvara som är optimerad för att passa alla
enheter. Du kan på så vis vara säker på att ditt budskap når alla
skärmar, oavsett storlek, samt smarta telefoner och läsplattor.

Screen saver
Screen Saver gör det möjligt att
sprida information i form av en
skärmsläckare. Skapa till exempel
en enhetlighet i kontorslandskapet
genom att publicera bolagets
värdeord på skärmarna.
Läs mer om våra tillvalsprodukter
på www.smartsignmanager.com

SMARTSIGN / Tillvalsprodukter

13

Framgångar
med Smartsign
En industrikoncern, en klädbutik eller ett hotell – olika verksamheter har olika utmaningar.
Gemensamt för alla är att digital kommunikation hjälper dem på rätt väg. På följande sidor kan
du läsa olika berättelser från företag som använder sig av Smartsign. Förhoppningen är att du
ska inspireras och fundera över hur digital kommunikation skulle kunna utveckla din verksamhet.

Content is king!
Om man har arbetat med digital signage lika länge som vi - då vet man vad bra innehåll betyder. Vi har skapat
och utvecklat material för våra skärmar lika länge som vi funnits som företag. Vårt kompetenta team kan skräddarsy eller vidarutveckla ditt innehåll så att ditt budskap når genom bruset. Riktigt bra entusiasmerande innehåll
är nödvändigt i dagens informationssamhälle. Smartsign kan hjälpa dig med allt från ax till limpa.
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• 3D visualisering och animation

• Fotografering och retuschering

• Mallar

• Motion graphics

• Manus och strukturarbete

• Kampanjer

• Grafisk design

• Administration och planering

• Art Direction

• Illustration och ikonografi

• Projekt och produktionsplanering

• Pictogram

• Digitala presentationer

• Produktion av informationsmaterial

• Video produktion

• PowerPoint

SMARTSIGN / Referenser

Australian Institute of
Management

Global enhetlighet
med Smartsign

Smartsign tillgängliggör information
och guidning för Australian Institute
of Management.

Volvos information är alltid
aktuell och uppdaterad.
Volvo är en av världens största lastbilstillverkare,

Australian Institute of Management grundades 1941

med kontor och flera tusen återförsäljare utspridda

och utgör navet inom utbildning och fortbildning för

över världen. I en tid där kommunikation och infor-

chefer och ledare i Australien. Med över 12 000 privata

mation är avgörande för att lyckas, där tempot blir allt

och företagsmedlemmar liksom föreläsare, studenter

högre och kraven på att ständigt vara aktuell ökar, har

och individer från fakulteten tjänar AIM-byggnaden

man sedan några år tillbaka tittat på olika lösningar

i Sydney som en aktiv och högst levande hub för

för att effektivisera kommunikationen.

information och aktivitet. Wayfinding, byggnads- och
rumsinformation liksom allmän information om vad

Smartsign finns idag i samtliga receptioner inom

som pågår i byggnaden förändras flera gånger per dag

koncernen, totalt handlar det om ca 400 receptioner.

och måste kunna uppdateras och presenteras snabbt

Dessutom pågår pilotprojekt med flertalet skärmar ute

och smidigt.

hos återförsäljare i Europa och Australien. Lastbilstillverkaren kan tack vare Smartsign nu ha integrerad

Sedan 3 år tillbaka drivs hela informationssystemet

kommunikation, synkroniserad mellan alla kanaler så

av Smartsign Display Manager och Smartsign Wayfin-

som digitala skärmar, hemsidan och återförsäljare.

der via en PC-player och flertalet skärmar. Systemet

Positiva effekter av Smartsign är också möjligheter

guidar besökare, publicerar allmän information om

att säkra varumärket, tidsbesparingar, enkelhet,

föreläsningar och andra aktiviteter, hanterar rums-

kvalitet, kostnadseffektivitet, möjligheten till

bokningar och mycket annat. Denna specialbyggda

storskalighet och positiv miljöeffekt tack vare

lösning hanteras av en eller flera administratörer oav-

minskad produktion av tryckt material.

sett geografisk position och har bland annat resulterat
i en stabilare organisation liksom rejäl tidsbesparing.

SMARTSIGN / Referenser
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Säkrare med
Smartsign

Visar rätt väg för
tusentals gäster

Världsomspännande industrikoncern
förmedlar säkerhetsinformation.

Smartsign visar vägen till över
300 rum på Grand Hôtel.

ABB har ett stort antal besökare varje år. För att

Grand Hôtel i Stockholm är ett av landets mest

garantera säkerheten finns det viktig information

exklusiva. Hotellet har 300 rum, varav 31 sviter, 24

som varje besökare måste ta del av.

konferens- och festvåningslokaler, cocktailbar, två
restauranger samt en spa-avdelning. I en så stor

Utmaningen var att säkerställa att samtliga besökare

byggnad, med tiotusentals gäster från hela världen

tog del av säkerhetsinformationen. Skärmar place-

varje år, är det viktigt att vara tydlig och guida

rades i receptionen, produktionshallen och i besöks-

gästerna på smidigast möjliga sätt.

rummet, och med hjälp av Smartsign kunde ABB
enkelt styra budskapen på de olika skärmarna

Utmaningen var att skapa tydlighet i vägvisningen.

beroende på vilka gäster som var på besök. Bland

Smartsign förser hotellet med ett enkelt system för

annat kunde språket ändras med ett knapptryck.

deras befintliga skärmar så att personer som vanligtvis inte jobbar med den här typen av frågor, så som

Idag har koncernen ett stort antal skärmar vilket

hovmästare och receptionspersonal, kan gå in och

har gjort det enkelt att se till att varje besökare tar

uppdatera vid behov utan att behöva gå via tekniska

del av säkerhetsinformationen, men också får en

experter på IT eller marknad. Skärmarna är uppdelade

bra presentation av företaget och den verksamhet

i olika ytor där vissa delar också används för att sälja

man bedriver.

in tjänster i t ex spa-avdelningen eller restaurangen
och där kan respektive avdelning själva sköta uppdateringen. Med tydlig skyltning kan man känna ett lugn
även de dagar då mängden besökare är mycket stor.
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Clas Ohlson och en
Smartsign lösning

Dubai Chamber of
Commerce & Industry

Öka försäljningen utan att offra butiksutrymme: digital signage som fantastisk och
effektiv kundupplevelse.

Dubai Chamber of Commerce & Industry
kontrakterar Smartsign för digital
signage-installation av yppersta klass.

Clas Ohlson är en omfattande och sedan länge känd

Dubai Chamber of Commerce & Industry grundades

och respekterad detaljist i retail branschen med över

1965 och är en oberoende, ideell organisation vars

200 butiker i 6 länder. Progressivt trots snart hundra-

uppgift är att främja Dubais företags- och affärsklimat

åriga anor ligger Clas Ohlson ständigt i framkant när

samt att marknadsföra Dubai som en hub för interna-

det gäller smarta, dynamiska lösningar för att förbätt-

tionella affärer. Det är en stor och påkostad inrättning

ra kundupplevelsen. I det här fallet låg utmaningen i

med rejäla ytor och flertalet mötesrum och kontor.

att skapa en engagerande in-storelösning för att låta

Organisationen ville göra det enklare för besökare

kunder testa och utvärdera en ny fönstertvätt från

och entreprenörer att hitta rätt i lokalerna samtidigt

Kärcher. Projektgruppen utgick ifrån att Clas Ohlsons

som man ville få ut diverse information på ett enkelt

kunder skulle få en bättre förståelse för produkten

och smidigt sätt utan att tumma på organisationens

och dess kvalitéer om det fanns möjlighet att prova

säkerhetsregler.

produkten ”skarpt”. Genom att låta Smartsign Display
Manager, ett flertal sensorer och ett specialbyggt

Idag sköter Smartsign Display Manager samt tillägget

displayrack som inte tar upp någon extra butiksyta

Smartsign Wayfinder tillsammans med ett 40-tal

samarbeta i en smart symbios uppnådde man en

skärmar informationshanteringen inklusive en stor

ny höjdpunkt inom kundupplevelse. Resultatet blev

videovägg och mindre skärmar installerade i bygg-

fantastiskt. Projektet vann också utmärkelsen “Best

nadens hissar. Systemet innefattar en intern och

High Street / Mall / Supermarket / Convenience Store

en extern del samt bokningssystem för mötesrum

or Forecourt Deployment” på The DailyDOOH Gala

och andra ytor. Kombinationen erbjuder mycket stor

Awards i London 2016.

frihet och flexibilitet när det gäller administration av
byggnaden och den information man önska publicera.
Handhavandet har gått från omständligt till enkelt
och systemet byggs kontinuerligt ut allt eftersom
behoven utvecklas.
SMARTSIGN / Referenser
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Lär
känna
hårdvaran
Smartsigns programvara är
kompatibel med de allra flesta
skärmarna och genom partnerskap
med världens största skärmtillverkare
skapas rätt förutsättningar för ständig
utveckling.

Samsung Electronics är
flaggskeppet i Samsung
Group och tillika världens
andra största teknikföretag, i omsättning räknat. Sedan 2015
är Smartsign en “Samsung Platinum
Partner” och de båda företagen jobbar i
en nära relation för att konstant skapa
och utveckla branschens absolut bästa
digital signage-lösningar.

Under devisen “Orchestrating a brighter
world” fokuserar NEC-koncernen primärt på
lösningar för samhällsbyggande företag som
använder sig av ICT. På så sätt skapar man
sociala värden för säkerhet, effektivitet och jämställdhet
LG Electronics är en global

som alla är nödvändiga för att ge människor ett bättre liv.

ledare inom teknologi och

NEC och Smartsign samarbetar för att skapa smarta och

utveckling med 77 000

kraftfulla digital signage-lösningar.

andställda på 125 platser
över hela världen. LG är en ”2016 ENERGY
STAR Partner of the Year”. LG och Smartsign
har samarbetat sedan 2013 - ett partnerskap
som resulterat i exceptionella digital signage
lösningar till internationella kunder.

Philips strävar efter att skapa en bättre värld
genom hållbar utveckling. Ett delmål är att
förbättra levnadsstandarden för 3 miljarder
människor årligen fram till 2025. Smartsign
och Philips har haft ett nära samarbete sedan 2007 och
utvecklar ständigt nya digital signage-lösningar baserade på
Philips Pro Display-serie och Smartsign Display Manager.

Qbic Technologys spelare
är det senaste tillskottet till
Smartsigns alla kompatibla
hårdvaruprodukter. Genom
en extern spelare från Qbic Technology
kan du koppla in vilken skärm du vill och
Smartsigns verktyg kommer automatiskt
fungera utan krångel via spelarens inbyggda
Android system.

Smartsign Display Manager
har alltid utvecklats för att
vara kompatibel med
Microsoft Windows och
en PC av vilket märke som helst. Du kan
enkelt driva vilken skärm och skärmstorlek som helst via en PC, allt beror på
hårdvarans kapacitet.
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