
 

Digital Signage in sportscholen 

 

Digital signage is perfect om in te zetten in sportscholen. Via displays in de centrale 

ruimten, bijvoorbeeld bij binnenkomst, kunnen nieuwsitems of reclameboodschappen 

getoond worden, maar ook het lesrooster zodat de bezoekers kunnen zien wanneer de 

volgende les start en zij kunnen deelnemen. Met de software is dit eenvoudig in te 

stellen en is het gemakkelijk om zelf content te maken en te beheren.  

 

SOFTWARE 

Met een externe player die draait op het Android platform en met de ingebouwde software app is het 

publiceren van een eigen campagne zo gedaan. Met de speciale digital signage software van IP Digital kiest 

de gebruiker voor een standaard indeling of maakt de gebruiker eenvoudig een eigen sjabloon bijvoorbeeld in 

de bedrijfshuisstijl. Upload content en binnen enkele seconden verschijnt de boodschap op het display. 

Meerdere devices met dezelfde en/of verschillende content kunnen eenvoudig worden aangestuurd en 

allemaal vanuit dezelfde software omgeving. De software is webgebaseerd (in de cloud), dat wil zeggen dat 

er alleen een internetbrowser en verbinding nodig is om de campagnes maken, te beheren en te publiceren. 

Hierdoor is de player ook van buitenaf te beheren.  

LICENTIE 

Er wordt onderscheid gemaakt in een full licentie en light licentie. De licentie full is inclusief gebruik van 

Android widgets, bij een licentie light vervalt het gebruik van de widgets.  

Widgets zijn kleine applicaties die in de campagne geplaatst kunnen worden. Het doel van het gebruik van 

een widget in een digital signage oplossing is voornamelijk om informatie te tonen op een interactieve 

manier. Informatie van het internet of vanuit een applicatie kan worden getoond. Met een weer-widget kan 

het plaatselijke actuele weer of de meerdaagse voorspelling getoond worden. Het is door het gebruik van 

een widget niet nodig om eerst naar een website te gaan voor het weerbericht. De widget haalt de 

informatie als het ware op en is op deze manier snel te bekijken. Andere voorbeelden van widgets: headlines 

uit het nieuws, RSS feed, weersvoorspellingen en klok. 

 

VOORBEELDEN VAN DE INHOUD VAN EEN CAMPAGNE 

Een digital signage campagne voor in een sportschool kan bijvoorbeeld: 

 

 Nieuwe of jarige leden verwelkomen met een persoonlijke 

boodschap op het display;  

 Communiceren met bezoekers en leden van uw sportschool door 

mededelingen, kortingsacties of nieuwsberichten te publiceren; 

 Een compleet overzicht geven van bijvoorbeeld het lesrooster. 

Leden weten precies op welke tijd en in welke ruimte zij moeten zijn 

voor een (groeps)les; 

 Het landelijke en lokale nieuws tonen; 

 Actueel weer en weersvoorspellingen tonen; 

 Een televisieprogramma uitzenden; 

 Foto’s, video’s of presentaties afspelen. 

 

 


