Digitale
gastvrijheid
heet Sentido ®
Bewegwijzering en
informatievoorziening

EFFICIENTE ROOM BOOKING
Sentido maakt het mogelijk om efficiënt gebruik te maken
van vergaderruimtes, kantoren en flexplekken. Met een
ruimte reserveringssysteem voorkomt u dubbele boekingen,
maar ook inefficiënt gebruik. Slimme solutions voorzien
collega’s en bezoekers van de gewenste informatie – in
uw huisstijl – en navigeren ze naar hun bestemming.

welkom
Nog voordat uw receptiemedewerker uw gasten begroet, voelen zij
zich al bij u thuis door de verwelkoming en duidelijke ruimteverwijzing
op uw informatiescherm. Vervolgens vinden uw gasten moeiteloos en
zelfstandig hun weg door uw locatie.

Met heldere bewegwijzering ondersteunt het
informatiesysteem Sentido uw dienstverlening
optimaal. Moeiteloos verwerkt het systeem
de informatie van uw eigen zaalreserveringssysteem, waarna de informatie automatisch
op de schermen verschijnt.
Wel zo praktisch en tijdbesparend voor
uw medewerkers én bevorderlijk voor uw
professionele uitstraling. Handmatig gemaakte
bordjes of kaartjes zijn voorgoed verleden tijd!

De juiste uitstraling
Op basis van uw wensen ontwerpt onze
grafische vormgever een set aan fraaie
templates passend bij uw huisstijl. Alleen met
de juiste aandacht voor contentcreatie wordt de
kracht van digitale schermen maximaal benut.

Toepassingen Sentido digitale
schermen
	
Bedrijfsgebouwen met vergaderfaciliteiten
	
Ziekenhuizen
	Hotels
	
Onderwijsinstellingen
	
Congrescentra
	
Gemeente- en stadhuizen
	
Musea
	
Recreatieparken

Een greep uit de mogelijkheden
Ziekenhuizen

Hotels

In de ziekenhuisomgeving is het naast
bewegwijzering ook mogelijk om Sentido
in te zetten voor informatie op maat op
informatieschermen bij de toegang tot behandelen verpleegruimten. Bijvoorbeeld om via het
scherm informatie over medicijngebruik en
behandelspecificaties te verstrekken. Hierdoor

Ook in de hospitalitysector bewijst Sentido
goede diensten. De schermen kunt u volledig
in uw eigen huisstijl laten opmaken. Via digitale
schermen informeert u gasten en medewerkers
over zaalreserveringen. Externe gasten die van
uw zalen gebruikmaken, heet u van harte welkom
met hun bedrijfslogo naast de zaalverwijzing.

is de informatie altijd actueel, ook op afdelingen
als intensive care en cardiologie waar in korte
tijd veel patiëntenwisselingen plaatsvinden.
Tevens zijn klantspecifieke wensen realiseerbaar,
zoals het koppelen aan Sentido van uw
volgnummersysteem met actuele wachttijden
in de centrale wachtruimte. Voordeel is
dat het systeem kan worden aangesloten
op alle ziekenhuisinformatiesystemen
die een XML-export aanleveren.

Uw receptiemedewerkers verwerken een
reservering slechts één keer in het gebruikelijke
zaalreserveringssysteem. Door de koppeling met
Sentido verschijnt op het juiste moment en op het
juiste scherm vervolgens automatisch de juiste
informatie. Bovendien kunnen uw medewerkers
nóg betere service verlenen, doordat zij via
het systeem en op de schermen snel kunnen
nagaan in welke ruimte elke gast zich bevindt.
Standaard kan Sentido gekoppeld worden
aan het agenda- en reserveringssysteem van
Exchange en alle hotel software systemen
die een XML-export aanleveren. Maar ook
zijn er oplossingen op maat mogelijk.

Gecombineerd met een systeem voor digital signage kunnen
wij voor u de informatiefunctionaliteit uitbreiden met:
Nieuws-, weer- en openbaar vervoerberichten.
Bedrijfsinformatie en welkombericht.
Lesroosterinformatie.
Dagprogramma’s, weekmenu’s.
Diverse multimediale content zoals filmbeelden.

Onderwijsinstellingen

Informeer uw bezoekers optimaal

De dynamiek in de onderwijsomgeving is
logistiek goed op te vangen met Sentido.
Roosterwijzigingen die de planner doorvoert
zijn - aanvullend voorzien van bewegwijzeringbinnen twee minuten zichtbaar op geselecteerde
informatieschermen. In combinatie met
digital signage of narrowcasting breidt u uw
informatiemogelijkheden verder uit en sluit u
optimaal aan bij uw doelgroep van studenten.
Denk bijvoorbeeld aan OV-informatie
of videobeeld. In de onderwijsomgeving
is Sentido te combineren met alle
gebruikelijke rooster- en onderwijssoftware
die een XML-export aanleveren.

Voorbeelden van te plaatsen informatie
op uw digitale deurschermen:
Huidige zaalreservering (titel en tijdsperiode).
Volgende zaalreservering (titel en tijdsperiode).
Technische ruimtespecificaties
(aanwezigheid van audiovisuele middelen).
Logo van de externe klant (bijvoorbeeld
bij ruimtereservering).
Portret van de jubilaris
(bijvoorbeeld bij feestzaal).
Patiënt-/behandel-/medische gegevens
(bijvoorbeeld bij patiëntenkamer).

Koppeling mogelijk met onder meer:
	
Agenda- en reserveringssystemen
	
Facility Management Software
	
Ziekenhuisinformatiesystemen
	
Rooster en onderwijs software
	
Hotel reserveringssystemen

Eenvoud in gebruik
De software van Sentido gebruikt u gekoppeld
aan uw bestaande netwerk, applicaties en
zaalreserveringssysteem. Gebruiksvriendelijkheid
vormde bij de ontwikkeling van de software het
uitgangspunt. Direct na installatie bent u in staat
om het systeem zelfstandig te gebruiken en
verschijnt de ingevoerde informatie automatisch
op de desbetreffende beeldschermen. Optimaal
afgestemd op uw huisstijl ontwerpt onze
grafisch vormgever de lay-out en de indeling van
uw beeldscherm. Daarbij houdt hij rekening met
uw specifieke wensen om de informatie weer te
geven: met tekst, foto’s, logo’s of een combinatie
daarvan. Het programma biedt bovendien de
mogelijkheid om op elk aangesloten scherm
andere informatie en/of beeld te tonen.

Zo kunt u bijvoorbeeld in de centrale
ontvangstruimte op een groot scherm een
overzicht van alle bijeenkomsten tonen,
terwijl een klein scherm bij de desbetreffende
zaal slechts detailinformatie geeft.

Totaalconcept digital signage
Gecombineerd met een systeem voor
digital signage (narrow casting) kunt u een
diversiteit aan informatie tonen op uw
schermen. Het resultaat is een totaalconcept
om bezoekers te informeren en de weg
te wijzen. U kunt eigen uitzendschema’s
samenstellen om de juiste boodschap op de
juiste plaats te tonen op de schermen.

Remote beheer

Onze werkwijze

De schermen stuurt u vanaf één centrale locatie
aan. Desgewenst brengt u het beheer onder bij
AVEX. Via remote beheer sturen wij uw systeem
op afstand aan en voorzien deze van de juiste
content. Ook kan onze grafische vormgever
nieuwe wensen ten aanzien van content
voor u uitwerken en de set aan templates
uitbreiden. Onverhoopte storingen lossen wij
eveneens via remote support op nog voor uw
bezoekers er hinder van hebben ondervonden.

AVEX heeft zich verdiept in kijkgedrag en
informatiebehoefte van bezoekers. Met deze
kennis adviseren wij u over de juiste plaatsing
van de schermen en over de inhoudelijke
kenmerken van optimale informatie.

Uitbreidbaar en op veel plaatsen
toepasbaar

4.
5.
6.
7.

In het algemeen geldt dat Sentido al met een
beperkt aantal beeldschermen zijn meerwaarde
bewijst. Toekomstige uitbreidingen met
tientallen tot zelfs honderden schermen
zijn altijd te realiseren. Afhankelijk van de
functie en bevestigingsplaats kunnen zowel
kleine als grote schermen worden toegepast.
Bouwspecifieke uitdagingen vormen daarbij geen
beperking. Zelfs de liftcabine is voor montage
geschikt. Voor de beeldschermen heeft u de
keuze uit diverse formaten en typen. Om de
installatie zo eenvoudig mogelijk te maken
zijn bijvoorbeeld ook typen geschikt waarbij
de voeding over ethernet (PoE) mogelijk is.

De weg naar de juiste route:
1. Vrijblijvende kennismaking & inventarisatie.
2. Beschrijving oplossing & begroting.
3. Navigatieplan voor uw locatie.

Ontwerp schermopmaak in uw huisstijl.
Installatie apparatuur.
Koppelen van Sentido met uw systemen.
Testen, acceptatie en gebruikersinstructie.

Wilt u weten hoe Sentido u en uw bezoekers
optimaal van dienst is, neem dan vrijblijvend
contact op met één van onze adviseurs.
Bel of mail (Nederland) 0346-259259, info@
avex.nl of (België) 02 709 01 50, info@avex.be.

De wereld van vandaag en morgen vraagt om effectiever werken en
communiceren. AVEX draagt daar met vernieuwende audiovisuele
oplossingen aan bij. De behoeften van onze klanten staan centraal in
alles wat we doen. Al meer dan 25 jaar. Internationaal werken we samen
met Global Presence Alliance, een select netwerk van toonaangevende
audiovisuele spelers.
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