
  

MyEasyChannel®  
                Presenteren, Publiceren, Adverteren  

    24 uur per dag uw eigen TV kanaal in uw winkel, receptie, sportschool en meer !  

Easy! 

Met één muisklik plaatst u eenvoudig en snel uw aanbiedingen, adverten-

ties of mededelingen op uw beeldscherm. Voer online uw teksten in en 

voeg er een afbeelding bij. 

U speelt zo snel in op veranderingen, verkoopakties en meer…   

  

Flexibel 

MyEasyChannel®  speelt  HD-video, afbeeldingen en tekstpagina’s. Het 

programma is eenvoudig uit te breiden met Het Weer, Buienradar, 

Nieuws, Verkeer, menukaarten, zaalplanning en meer… 

MyEasyChannel is een schaalbaar systeem met mogelijkheden voor uit-

breiding naar uw filialen of nevenvestigingen.  

     

Beheer  

U beheert de show on line in een  ‘Cloud’ omgeving.  Daarmee is uw pre-

sentatie niet alleen vanaf elke werkplek met een internet verbinding aan te 

passen, maar is ook direkt aktueel.   

 

Kalender functie 

De kalender functie zet u pagina’s aan of uit. Handig voor o.a. tijdgebon-

den mededelingen.  

    

Plug&Play 

Met onze eenvoudige mediaplayer en een internet aansluiting kunt u al 

aan de slag. De player sluit u Plug&Play aan op uw beeldscherm. U hoeft 

niets op uw computer te installeren. Log in voor het beheer en u kunt gelijk 

aan de slag!     

       

Kosten 

Dankzij de ‘slimme’ Solid State mediaplayer en de eenvoudige maar door-

dachte software is uw systeem een ‘Low Cost’ investering en vraagt nage-

noeg geen onderhoud.  

 MYEASYCHANNEL® I NARROWCASTING  

                                                 Low Cost beeldscherminformatie systeem   
 

                                                  MyEasyChannel®  is een produkt van Zwart Audiovisual BV  

                                                        Voor meer informatie kijkt u op  www.myeasychannel.nl    
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MyEasyChannel®: publiceer naar internet (‘Cloud’) en speel af op uw beeldscherm!   

Standaard: 
- Video en afbeeldingen plaatsen met de on line ‘tool’. 

- teksten invoeren voor mededelingen met toevoeging van afbeeldingen,  

  acties en  meer...          

Optionele uitbreidingen: 
- verschillende presentaties in één overzichtelijke ’Tool’ beheren 

- Menukaarten online beheren 

- prijslijsten online beheren 

- zaal planning; online of geautomatiseerd 

- route planning; online of geautomatiseerd  

- automatisch gegenereerde feeds zoals lesroosters,  

  grafische weergave van energieverbruik, weerkaarten en meer... 

- automatisch gegenereerde feeds uit data bases. 

- interactieve programma’s voor POI en POS  

- kiosk of  interactief informatiepunt in combinatie met touchsreens, winkelruit touch folie, drukknoppen,   

Kenmerken van MyEasyChannel®   
- zeer flexibel en schaalbaar van individueel gebruik tot World Wide toepassingen 

- eenvoudig van opzet met en optimaal gebruiksgemak 

- multimediaal; foto, video, audio, tekst, live, RSS, MRSS, Nieuws, Weer, Social Media en meer…. 

- Interactieve touch sreens en interactieve winkelruit folie 

- elk type beeldscherm; ook in ‘Portrait’(rechtopstaand) 

- multi synchroon spelen van players met meerdere beeldschermen (videowall) 

- bijzonder lage energiekosten (11-15 Watt) 

- 24/7 inzetbaar dankzij de zeer betrouwbare Solid State players; geen ‘vastlopende’PC’s. 

- ontworpen voor de ‘world leading’ mediaplayer van BrightSign, maar ook inzetbaar bij andere systemen. 

- vakkundige ondersteuning bij installatie, opmaak en beheer 

            

Zwart-AV biedt ook: videobewerking - video– en audio encoding  -  multichannel audio  - DTP vormgeving                                                                                     

UW CERTIFIED RESELLER:                                              Ga direkt naar MyEasyChannel 
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9304 TW  Lieveren—Nederland 

T: 0031(0)505017340 

F: 0031(0)505012037 

E: info@zwart-av.nl 

www.zwart-av.nl 

www.myeasychannel.nl 

www.hd-mediaplayers.nl 

 


