
DIGITAL
ROOM SIGNAGE
Til dig der ønsker digitalt overblik over:
• Hotellet
• Kontorer
• Mødelokaler
• Konferencerum
• Skoler



Chroma 42
100 x 85 x 13 mm

Chroma 74
182 x 122 x 15 mm

Chroma 60
133 x 107 x 13 mm

Chroma 125
278 x 221 x 12 mm

/ UENDELIGE MULIGHEDER/ DIGITAL SKILTNING

FÅ FULD KONTROL MED DIGITAL SKILTNING
Room Signage tager dig, dine kollegaer og ikke mindst besøgende med på et digitalt overblik over tidsplaner, 
mødelokaler og andre vigtige opdateringer. Gennem et trådløst netværk, som er forbundet til din kalender, mø-
dereservationssystem eller andre datakilder - så vil du altid have visuelle informationer over dagligdagens gøremål.  

Med Room Signage opnår du:

• Elegant og nem installation med stilrene monteringsmuligheder uden kabler og ledninger
• Nøjagtig og opdateret information ved fx mødelokaler, konferencerum og dørskilte
• Overblik til personale og gæster for nemmere navigation rundt
• Trådløs løsning med lavt strømforbrug
• Design efter dit ønske m. logo, font etc. 
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LØSNING  Til højre for samtlige kontorer og 
mødelokaler, er der installeret elektronisk skil-
ning. Her vises logo, lokale nummer, afdelinger 
og navn(e). Det eneste det har krævet, er en 

trådløs antenne, der kobles direkte på Dagrofas netværk. Via 
Breece Cloud downloades opdateringer, som automatisk sen-
der information ud til de ønskede elektroniske skilte.

MENING  Vi har længe haft elektroniske skilte i 
størstedelen af vores supermarkeder, og det fun-
gerer rigtig godt. Så da vi stod og skulle finde et 
alternativ til vores daværende og ikke mindst om-

kostningstunge løsning, var det helt naturligt, at det var Delfi 
der skulle med ind over denne digitale løsning også.

/ MØDESKILTE I DAGROFA

BEHOV  I et stort hus som vores, er der jævnligt 
folk som skifter afdeling og nogen sidder i pro-
jektgrupper andre steder i huset i perioder. Dertil 
er der også en naturlig rotation, hvor nogle med-

arbejdere forlader huset og nye starter. For at holde styr på 
medarbejdere og den geografiske placering, kræver det en 
meget fleksibel løsning og det har vi fået i Breece System.

VÆKST  Løsningen har givet os et stort udbyt-
te, som alle på kontoret har stor glæde af. Der 
er sparet omkostninger, ressourcer og vedligehol-
delsen er minimal, da vores ønskede ændringer 

hurtigt sker via et simpelt regneark, hvor vi opdaterer ønskede 
skilte hvorefter serveren automatisk klarer resten for os.’

”Vi kiggede på iPads og tilsvarende skærmløsninger, da vi 
ønskede en elektronisk løsning, men den økonomiske udgift 
og kompleksitet matchede ikke den forholdsvise enkle 
løsning med stort udbytte, som vi ledte efter. Jeg kontaktede 
vores samarbejdspartner på elektronisk prisskiltning, Delfi 
Technologies, og sammen arbejdede vi på en holdbar 
løsning.” 

– René Severinsen, Business Analyst

/ MULIGHEDER

KONSOLIDATOR 
’’Da vi var på udkig efter den rette skilteløsning til 
vores mødelokaler, var det alfa og omega, at der 
ikke skulle bores, trækkes kabler og andet i vores 
fine glasvægge. Her fungerer det perfekt med Delfis 
trådløse skilte. Før vi fik de digitale møderumsskil-
te, var der intet overblik eller tidsstyring af vores 
mødelokaler. Der var ofte forvirringer omkring hvilke 
lokaler, der var optaget, dobbeltbookninger og andre 
problematikker som vi er helt ude over nu.” 

– Jette Thelin,  
Head of Strategic Partnerships hos Konsolidator

EFFEKTIV ADMINISTRATION
Med Room Signage får du en samlet pakke, som du 
kan få effektiviseret dagligdagen.
En dagligdag hvor du altid er opdateret omkring, 
hvad der sker i omgivelserne omkring dig og dine 
gæster/personale.

Hotel
Åben op for en verden med et gennemskueligt ho-
tel, hvor alle kontorer, mødelokaler samt konferen-
cerum altid er opdateret på dagens gøremål. Skab 
nogle informationsrige skilte, der gør det nemmere 
for gæster og personale at finde rundt.

Kontor
Med Room Signage på kontoret, kan du vinke far-
vel til afbrydelser og få gavn af en mere produktiv 
hverdag. Du får nemlig skabt et synligt overblik over 
medarbejdernes kalender og kan synliggøre opta-
gede og ledige mødelokaler.

REFERENCER
Vi hjælper dagligt mange forskellige virksomheder, der 
tilfælles ønsker at forbedre og effektivisere deres dag-
ligdag. Dagrofa, Hospice Hørsholm og Konsolidator er 
to gode eksempler på forskellige behov men samme 
simple installation.
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/ Conference Room

LEDIGT

Indtil 14.00

14.00 - 14.30 Update på nye projekter

12.00 - 13.00 Frokostmøde med Ole

Introduktion til ny kollega14.30 - 16.00

/ Mødelokale 2

Frokostmøde med Ole

Indtil 13.00

14.00 - 14.30 Update på nye projekter

Introduktion til ny kollega14.30 - 16.00

/ ÉN SAMLET LØSNING / PLUG & PLAY

HELE ESL-LØSNINGEN ER I SKYEN 
Med Breece Plug & Play Cloud løsning får du en enkel styring og sikker adgang til dine data og applikationer med 
fl eksibel tilgang fra enhver enhed – enten igennem BreeceGo mobil-app eller via din webbrowser. 
Der kræves således ingen ekstra installation af software i butikken eller en computer, samleboks eller “black-box”. 
Alt du behøver er blot en internetforbindelse, de elektroniske skilte og en Breece ESL-antenne til at kommunikere. 

BREECE CLOUD – SYSTEM OVERVIEW

VISION 4K – TILVALG 
Med Vision 4K som tilvalg, er det muligt at få et komplet overblik over 
alle jeres mødelokaler. Få mulighed for nemt og hurtigt at se hvilke 
mødelokaler, der er optaget, og hvilke mødelokaler der er ledige. Der-
udover er det også muligt at tilføje piktogrammer, så medarbejdere, 
gæster og kunder nemt kan se, hvor mødelokalerne befi nder sig.
Vi leverer løsningen på en HDMI-boks til jeres TV.

ELEKTRONISKE SKILTE
De elektroniske skilte fås i forskellige størrelser, så det passer ind i lige 
netop jeres ønskede udtryk. Vi stræber efter at give jer netop den løs-
ning I har brug for, for at tilføje et professionelt touch til jeres mødeloka-
ler, konferencerum eller et hvilket som helst andet sted, hvor nøjagtig 
skiltning er en nødvendigt. Med intet behov for kabler eller ledninger, 
er de trådløse skilte perfekte til montering på glas og andre overfl ader, 
og kan derfor sættes op helt uden skruer og beslag.

BREECEGO – APP TIL ANDROID / IOS
Med BreeceGo, som kan installeres på enhver Android- eller iOS-en-
hed, er løsningen altid let tilgængelig. En PDA eller almindelig mobil-
telefon forbindes enten til virksomhedens tilgængelige WiFi eller til en 
standard 4G-forbindelse. Med BreeceGo-appen håndterer du alt lige 
fra at tilknytte eller frigive skærme, frigørelse af produkter fra displays, 
eller tilføjelser af ekstra logoer eller beskeder på displayet.

TRÅDLØS ANTENNE
Den trådløse skilteløsning kommunikerer via en 2-vejs radiofrekvens, 
uden påvirkning fra andre trådløse systemer. Den trådløse antenne 
kræver blot strøm for at sende og modtage data om skiltene – for ek-
sempel gennemførte opdateringer, status, batteriniveau, temperatur, 
etc. 

BUTIK

6 7



Delfi Technologies A/S 
E-mail: info@breecesystem.com 
Web: www.delfi.com

ER DU KLAR TIL AT TAGE  
DET NÆSTE DIGITALE SKRIDT?
Vores eksperter sidder klar til at hjælpe jeres virksomhed med at 
tage det næste digitale skridt.

KIM HOLST HANSEN
Telefon:   +45 28 19 65 63
E-mail:		 	 	 kim.hansen@delfi.com

BENJAMIN BJERREGAARD
Telefon:   +45 28 19 65 56
E-mail:		 	 	 benjamin.bjerregaard@delfi.com




