Narrowcasting:
digitale presentaties
Steeds vaker komt u ze tegen: digitale beeldschermen
in schoolaula’s. Het zogeheten narrowcastingsysteem
betekent niets minder dan het presenteren van digitale
content met audiovisuele displays of beeldschermen.
Met narrowcasting kunt u eenvoudig en snel informatie
plaatsen en delen op één of meerdere televisieschermen
binnen uw school.
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Narrowcasting: presenteer uw
schoolinformatie digitaal in de aula
Met narrowcasting zijn ouders en leerlingen altijd direct op de hoogte
van nieuwe informatie.
Met onze narrowcastingoplossing kunt u de layout en content van de presentatie zelf eenvoudig
en snel aanpassen. Wij adviseren, ontwerpen en leveren de complete narrowcastinginstallatie.

Eigen beheersysteem

Mogelijkheden met narrowcasting

De narrowcastingoplossing van Websites voor
School is zeer flexibel en kan in feite overal
gebruikt worden waar een behoefte bestaat om
te communiceren. Onze gebruikersvriendelijke
narrowcastingoplossing sluit perfect aan op de
wensen van de gebruiker. Iedereen kan zijn of haar
presentatie maken en tonen op een of meerdere
beeldschermen!
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De layout van de presentatie passen wij aan uw
huisstijl aan waarna u zelf snel eenvoudig met ons
beheersysteem nieuwe content kunt plaatsen.
Met computer, tablet en/of smartphone beheert u,
uw eigen TV-kanaal waar en wanneer u maar wilt.
Met narrowcasting presenteert u, uw boodschap op
het juiste moment op de juiste plek!

Schoolnieuws
Agenda
Mededelingen
Foto’s van activiteiten
YouTube integratie
Lokaal weerbericht
Buienradar
Digitale presentiemelding leerkrachten
Verjaardagen

De mogelijkheden zijn eindeloos. Heeft u interesse
in ons narrowcastingsysteem voor uw basisschool?
Wij informeren u graag.

Koppelen met uw website en app
Websites voor School kan indien gewenst alle
informatie die u op uw schoolwebsite plaatst ook
direct laten tonen op de narrowcastingschermen
en op de schoolapp. Zodoende hoeft u maar op één
plek uw content te plaatsen.
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Voorbeeld digitaal presentiebord met
touchscreen functie

www.ictvoorschool.nl

