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Sales Pitch 
 

Hvorfor Digital Signage / Infoskjerm? 

- Rimeligere, mer effektiv og dynamisk måte å kommunisere på 

- Økt oppmerksomhet 

- Økt salg – Mer salg 

- Bedre kontroll 

- Høyere eksponeringstid 

 

Hvorfor DatabeatOMNI? 

- Moderne og brukervennlig Publiseringsløsning 

- Nettbasert løsning - Ingen lokal installasjon 

- Tidsstyring av skjermer og innhold 

- Screen designer - Widgets for klokke, vær, nyheter og sosiale medier 

- Integrasjon mot Finn.no 

- Integrasjon mot Exchange, Office 365 og Google 

-  Lokal lagring av mediefiler på player 

- Videovegg funksjon, 

- Door Sign – møteroms skjermer integrert med kalender 

- Live overvåkning av mediespillere og skjermer 

- Spesialdesignet programvare for Samsung Smart Signage Platform 

- Kostnadseffektiv – Velg den versjonen som passer ditt behov.  

o OMNI Standard  – kr 175,- pr. skjerm pr. måned 

o OMNI Professional  – kr 250,- pr. skjerm pr. måned 

o OMNI Enterprise – kr 350,- pr. skjerm pr. måned 

 

Hvilke bransjer? 

- Retail – Butikker 

- Servering – restauranter, fast-food, gatekjøkken 

- Corporate – Intern informasjon til besøkende og ansatte i bedrifter 

- Helse – sykehus, legekontorer 

- Barnehager og Skoler 

- Eiendomsmeglere – Finn.no integrasjon for visning av prospekter på skjerm 

- Bilforhandlere - Finn.no integrasjon for visning av bruktbiler på skjerm 

- Sportsarena – Brann stadion og IK Start bruker systemet 

- Hotel og Konferanse 

- Kjøpesenter 

- Produksjon – Fabrikker 

- Kultur og Opplevelse – museer, badeanlegg, fornøyelsesparker  
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Hvorfor Samsung Smart Signage Platform (SSP)? 

- Profesjonelle skjermer med fullintegrert mediespiller tilpasset krevende bruk og omgivelser 

- Eget operativsystem, spesialdesignet for Digital Signage. 

- Kostnadseffektiv – ikke behov for ekstern mediespiller 

og signalkabler 

- Enkel installasjon – Plug & Play 

- Driftstid – 24/7 eller 16/7 

- Lyssterke skjermer 

- Skjerm størrelser fra 10’’ til 82’’ 

- Videovegg skjermer 

- Utendørsskjermer 

- 3 – 5 års on-site garanti 

 

Anbefalte Samsung modeller med integrert player: 

LED – Public Display 

- Samsung DB serien – 350 nits, 16/7 driftstid, WiFi, SSP3      (Snart EOL på noen modeller) 

- Samsung DM serien – 450 nits, 24/7 driftstid, , WiFi, SSP3   (Snart EOL på noen modeller) 

- Samsung PM serien – 500 nits, 24/7 driftstid, WiFi, SSP4 Tizen 

o Tar over for DB og DM serien 

- Samsung PH serien – 700 nits, 24/7 driftstid, WiFi, SSP4 Tizen 

High Brightness 

- Samsung OM serien innendørs – 2.500 nits, 24/7 driftstid, WiFi, SSP4 Tizen 

- Samsung OH serien utendørs – 2.500 nits, 24/7 driftstid, WiFi, SSP4 Tizen, IP56 

Video Wall Solutions 

- Samsung UD serien – 500 nits, 24/7 driftstid, krever ekstern Android player 

 

Anbefalte ekstern player der kunde har skjerm: 

- DatabeatOMNI play3 – ekstern Android player, 4K, WiFi  
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