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Narrowcasting
Narrowcasting is het uitzenden van informatie op moderne beeldschermen. Met 

Narrowcasting maak jij zelf inspirerende content en programma's waardoor je snel en 

eenvoudig, relevante informatie kunt presenteren voor een specifieke doelgroep en op een 

door jouw bepaalde plaats. Blijf actueel door de content te koppelen met onder andere 

nieuws, weer en social media applicaties. 

Narrowcasting kan heel breed ingezet worden en is voor elke onderneming een mooie en 

makkelijk toepasbare manier te communiceren naar klanten en bezoekers toe. Ook voor 

communicatie binnen de organisatie is Narrowcasting van toegevoegde waarde en blijft 

personeel betrokken bij de organisatie.

Narrowcasting kan dienen als een soort elektronische nieuwsbrief. Al wachtende in een 

spreekkamer, bij het koffieautomaat of de lift worden bezoekers en personeel snel en 

eenvoudig geïnformeerd over het laatste (bedrijfs)nieuws. 

Inhoud
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Beheer de tv-schermen met 
een paar muisklikken.
Dankzij het content- en apparaat beheer met software van TelemetryTV is het beheren en 

implementeren van narrowcasting-systemen eenvoudiger dan ooit tevoren.

Content beheer via slepen en neerzetten.

Geef de inhoud van de tv vorm op de manier die jij wilt.

Automatiseer en plan afspeellijsten.

Maak planningsregels om de inhoud te laten zien waar en wanneer je maar wilt. Je kunt 

afbeeldingen voor meerdere afspeellijsten toepassen. Daarnaast kun je ook 

afbeeldingen op verschillende afspeellijsten toepassen, zoals een logo, het weer en de 

tijd. Label en filter inhoud naar eigen inzicht.

Pictogram indeling.

Geef meerdere stukken content weer op één scherm. Pas de schermen aan om de 

inhoud in elke gewenste indeling te laten zien. Gebruik de functie Zones om meerdere 

stukjes inhoud op één dia weer te geven.

Content beheer

+

+
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Apparaat beheer

Uptime rapportage en meldingen.

Bekijk in één oogopslag het percentage uptime van alle apparaten.  Problemen kun je van tevoren 

identificeren en je ontvangt een melding wanneer een apparaat offline gaat of inhoud niet wordt 

afgespeeld zoals verwacht.

Een automatische en eenvoudige inrichting. 

Of je nu op 1 of 1000 schermen TelementryTV implementeert, Van der Hoff ICT kan de apparaten 

op iedere schaal leveren, implementeren en installeren.

+

+



1000 2000

100 GB10 GB

1000100

Onbeperkt1000

Account limieten

Content beheer

Media aantallen

Narrowcasting

PremiumBasic

Prijs
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3 - 9 
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Media opslag limiet

Afspeellijsten limiet

MAC, Win10 & Linux desktop app

Applicatie limiet

Deel media & applicatie folders

Applicatie bibliotheek

Selecteer verschillende afspeellijsten 

op verschillende apparaten

Content afspeellijst schema

Google Drive integratie

Video opslag

Materiaal accreditatie

Video wall aansturing

Microsoft OneDrive integratie

Scherm zones

Realtime dashboards

Scherm overschrijven en acute meldingen
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Narrowcasting

PremiumBasic

Prijs

per scherm

Prijs

per scherm

Maximaal

3 gebruikers

Maximaal

5 gebruikers
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Apparaat beheer

Apparaat uptime monitoring

Meerdere afspeellijsten per apparaat

Apparaat content caching

Interactieve kiosken

Apparaat status notificatie

Advertentie opties

Exporteerbaar “bewijs van afspelen” rapport

Reclame campagne beheer

Support

Online documentie (Engels)

E-mail/ticket support Van der Hoff ICT BetaaldBetaald

Live chat support (Engels)

E-mail support (Engels)

Content creatie Op aanvraagOp aanvraag

Telefonisch contact Van der Hoff ICT BetaaldBetaald



Begrippen 
bibliotheek

Applicatie bibliotheek

Applicaties om eenvoudig layouts te maken, zoals  RSS feeds Weer, Social Media.

Materiaal accreditatie

Stel een beheerder in die het materiaal eerst goedgekeurd alvorens content gepubliceerd wordt.

Mac, Win10 & Linux Desktop app 

Player direct beschikbaar vanuit Windows of Mac Store.

Google Drive integratie

Importeer direct bestanden uit Google Drive.

Scherm zones

Verdeel het scherm in meerdere zones en speel hier verschillende content in af.

Content afspeellijst schema 

Het schema dat bepaalt waar en wanneer content afgespeeld wordt.

Deel media & applicatie folders 

Gebruik bestanden en applicaties over meerdere playlists.

Microsoft OneDrive integratie 

Importeer direct bestanden uit Microsoft OneDrive.

Scherm overschrijven en acute meldingen 

Neem elk scherm op een acuut moment over. Bijvoorbeeld bij calamiteiten meldingen.
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Begrippen 
bibliotheek

Interactieve kiosken 

Sluit de player aan op een touchscreen en bepaal zelf eventuele interactie met het beeldmateriaal.

Exporteerbaar “bewijs van afspelen” rapport

Draai een csv bestand uit van afgespeelde reclame voor bijvoorbeeld reclamebureaus.

Email Support (Engels) 

Support via mail bij TelemetryTV.

Apparaat status notificatie

Ontvang een e-mail bij het offline gaan van een player.

Device content caching

Content wordt tijdelijk opgeslagen op een lokaal apparaat om onderbrekingen te voorkomen.

Reclame campagne management

Maak zelf een custom reclame campagne.

Live chat Support (Engels)

Chat support bij TelemetryTV.

+

+

+

+

+

+

+

Device uptime monitoring

In percentage wordt bijgehouden hoe lang het apparaat online is.

Realtime dashboards 

Custom database integratie mogelijkheden voor realtime dataweergave.
+

+



Van der Hoff ICT is gespecialiseerd op het gebied van Narrowcasting 

en staat je graag vrijblijvend te woord. Of het nu gaat om een 

oriënterend gesprek of hulp bij het maken van de juiste keuze voor jouw 

onderneming; wij helpen je  graag goed op weg met het juiste advies 

op maat.

Denk je naar aanleiding van deze brochure dat 

Narrowcasting een stap in de goede richting zou 

kunnen zijn voor jouw bedrijf? Of heb je vragen over dit 

onderwerp?

Geef de inhoud van de tv vorm op de  

manier die jij wilt.

Koppelbaar met onder andere nieuws, 

weer en social media applicaties.

Automatiseer en plan afspeellijsten.

Geef meerdere stukken inhoud weer op 

één scherm en pas de schermen aan 

om de inhoud in elke gewenste indeling 

weer te geven.

Leveren van TV schermen en apparaten.

Bekijk in één oogopslag het percentage 

uptime van alle apparaten.  Problemen kun 

je van tevoren identificeren en je ontvangt 

een melding wanneer een apparaat offline 

gaat of inhoud niet wordt afgespeeld 

zoals verwacht.

De voordelen op
een rijtje

Neem contact op met ons

Raamstraat 4

5831 AT Boxmeer

Wil jij ook grip op jouw ICT?

Bel 0485-520324 of mail naar info@vanderhoffic.nl en maak een afspraak 

bij ons op kantoor of bij jou op locatie.

tel:0485520324
mailto:%20info%40vanderhoffic.nl%20?subject=Vraag%20over%20Narrowcasting
https://www.vanderhoffict.nl/
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