
ROLAND DISPLAYSTUDIO™ DIGITAL SIGNAGE SYSTEM

Toon de juiste boodschap op het juiste moment 

Met een eenvoudig pakket voor Digital Signage

Geef uw sign business een extra impuls

Neem digital signage op in uw portfolio en genereer extra inkomsten. Uw klanten 
vertrouwen u al met signalisatie, banners, stickers, posters en andere prints. Met Roland 
DisplayStudio biedt u hen een krachtig bijkomend communicatiemiddel. Gegaran-
deerd komen ze terug voor meer!

Alles voor een vlotte start
Roland DisplayStudio is een compleet pakket voor digital signage in winkels, horeca-
gelegenheden, hotellobby’s en evenementen. Het omvat een gebruiksvriendelijke 
software, krachtige digitale mediaspeler en een speciaal voor digital signage ontwikkeld 
LED-scherm. In de software kunt u eenvoudig foto’s, teksten, logo’s en video’s in 
aantrekkelijke presentaties gieten. Ook kunt u een afspeellijst opstellen, waarin u bepaalt 
welke boodschap op welk moment wordt getoond. In enkele muisklikken maakt u 
kortom al professionele presentaties.



www.rolanddg.eu
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Print en digital signage: de winnende combinatie
Gebruik Roland DisplayStudio samen met uw Roland-inkjetprinter voor inspirerende campagnes. 
Met digital signage speelt u video’s af, laat u het laatste nieuws zien, affi  cheert u tijdelijke promoties en 
toont u bezoekers de weg. Het is de ideale manier om uw boodschap snel en veelvuldig aan te passen. 
Print is op zijn beurt perfect voor meer langdurige communicatie en interieurvormgeving. Combineer 
digitale boodschappen dus met prachtige prints en laat een blijvende indruk achter.

Specifi caties van Roland DisplayStudio

Software

• Uitgebreide mogelijkheden

 >  Geïnstalleerd op een mediaspeler 

 >  Via een internetverbinding toegankelijk vanop PC of Mac

 >  Ondersteunt een uitgebreide reeks bestandsformaten:  

   mov, wmv, jpg, ppt, swf, pdf en mp4

• Snel inhoud updaten

• Afspeellijsten opbouwen en programmeren

• Resultaten reviseren alvorens af te spelen

• Campagneplanning maken voor marketingacties met 

 grote impact

• Live streaming vanaf websites, webcams en web-Tv’s

Hardware

• Mediaspeler

• Professioneel LED-scherm (optioneel)

 >  32”, 40”, 46” of 55” beeldscherm 

 >  Ontwikkeld voor professioneel en commercieel gebruik

 >  Scherpe HD-beelden en realistische kleuren

 >  Gestroomlijnd design, lichtgewicht

 >  Horizontale of verticale ophanging mogelijk

• HDMI-kabel

• Ophangsysteem


