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Plug & Play løsning til infoskærme
Med vores infoskærme kan du præsentere din virk-
somhed i receptionen, i venteværelset eller på flere 
hundrede skærme. Vi har løsningen!

 
Nemt at designe, opsætte og 
opdatere
Uanset om du er professionel designer eller helt 
grøn, så kan du bruge vores intuitive designværktøj. 
Alle kan finde ud af at lave flotte infoskærme med 
Q-Play Editor. Brug det simple designværktøj til at 
oprette dine skærme, og send dem ud til din Player 
med ét klik.

Add ons til dine infoskærme
Vi har flere specialudviklet integrationer og 
Apps, der er med til at forbedre oplevelsen af 
dine infoskærme.

Booking App
JobNet App
TV2 News App
YouTube App
Tekst App
Billede App
PDF App
Tid&Dato App
Count Down App
Video App
Vejr App
Touch Screen App

Yammer App
Medielist App
Design Tool App
WebPage App
QR Code App
Excel App
PowerPoint App
Word App
Image Slider App
Klipfolio App
Spot Count Down App
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Q-Play LG Player
Vi har i samarbejde med LG udviklet en App til LG TV, der kører på alle LG skærme 
med webOS 4.0 og fremadrettet. Du sparer dermed tid på opsætning af hardware 
med denne energivenlige software løsning.

Hardware løsninger
Q-Play virker med de fleste hardware typer. NordicScreen arbejder hele 
tiden på, at udvide player-sortimentet. Alle vores løsninger er nemme at 
opsætte, og med vores Players, kan du nemt opsætte dit TV. Alt afhæn-
gig af dit behov, så har vi løsningen til dig.

Lad os få en snak omkring dine muligheder.
Kontakt os på tlf.: 71 92 62 22 eller e-mail: info@nordicscreen.dk

Players
Alle vores løsninger er nemme at opsætte, og med vores Players, kan du 
nemt opsætte dit TV. Alt afhængig af dit behov, så har vi løsningen til dig.


