Makelaarsraam.nl
Unicomedia heeft voor makelaars een totaaloplossing ontwikkeld. Met behulp van
verschillende hardware is het mogelijk eenvoudig het actieve woningaanbod dynamisch
op het raam te tonen. De passant is in staat zijn voorkeuren op het raam te selecteren.
Ook als het kantoor gesloten is trekt de etalage met sfeerbeelden de aandacht en
kunnen passanten informatie opvragen.
Deze techniek is 24 uur per dag zeer goed waarneembaar. De dynamische presentatie
en kwaliteit van het scherm maakt het voor iedere passant aangenaam om zich te
verdiepen in de aangeboden informatie.

Vikuiti

Unicomedia is betrokken bij de ontwikkeling en toepassingen van de 3M Vikuiti Rear
Projection displays.
De Vikuiti screens zijn beter betaalbaar dan flatscreens en zijn helderder en scherper
dan conventionele schermen. Bovendien zijn deze schermen beschikbaar in elke vorm en
maat. Vikuiti Rear Projection Displays creëren een maximaal zicht vanuit elke
waarneembare hoek.
Gebruik de kracht van helderdere, scherpere rear projection en ervaar:
Brede inkijkhoek.
Presteert uitzonderlijk goed, zelfs in fel belichte omgevingen of in fel zonlicht.
Optimaal kleuren resultaat vanuit iedere hoek.
Realiseerbaar in iedere vorm en maat.
Lichtgewicht en makkelijk te installeren.
Kan toegepast worden op harde, schone panelen van acrylaat om makkelijk
verplaatsbare displays te creëren.
TouchScreen

Unicomedia heeft gekozen voor een touchscreen folie oplossing. Hierdoor zijn wij in staat
ieder formaat touchscreen displays te leveren.
Een touch screen fungeert in de eerste plaats als simulatie van een muis.
Een touch screen is een beeldscherm dat ook als invoerapparaat voor een computer of
'embedded system' kan worden gebruikt door het scherm aan te raken.
Het grootste voordeel hiervan is dat de gebruiker in principe een oneindig aantal
(virtuele) knoppen kan aansturen met hetzelfde oppervlakte. Dit in tegenstelling tot een
echt toetsenbord, waar de knoppen vastzitten. Op een aanraakscherm kan de "knopfunctie" ook veel directer en intuïtiever aan de inhoud van het beeldscherm worden
verbonden.

Content management
Unicomedia heeft voor makelaarsraam.nl een software pakket ontwikkeld die de
makelaar in staat stelt eenvoudig het woonaanbod op het display aan te passen.
De makelaarsraam.nl player is een interactieve oplossing die geheel naar wens is samen
te stellen en waarover u als makelaar zelf volledig de regie houdt.
De lay-out van dit programma is passend voor de makelaardij en is zo ontwikkeld dat de
posterbakken tot de verleden tijd behoren. Zowel voor de passant als de makelaar is dit
softwarepakket een passende en doeltreffende oplossing.
Makelaarsraam.nl is een marketing tool die inspeelt op de wens om zich als makelaar te
onderscheiden in de markt. Onze fris vormgegeven players, welke kosteloos conform uw
huisstijl worden opgemaakt, bieden uw klanten de optimale presentatie van uw
woningaanbod.
Beheer
Unicomedia neemt de totale project coördinatie op zich en draagt verantwoordelijkheid
voor het gehele traject. Hierdoor heeft u met technisch hoogstaande projecten met
slechts één partij te maken die voor het totale project verantwoordelijk is.
Voor iedere klant biedt Unicomedia haar volledige dienstenpakket aan. Dit betekent dat
wij u niet alleen adviseren over welk product het meest geschikt is voor uw toepassing,
tevens dragen wij zorg voor de uitvoering van het gehele project.
Unicomedia werkt op basis van fullservice onderhoudscontracten. Dit houdt in dat wij
de installatie onderhouden en zorgdragen voor een unieke contentmix om zo de
attentiewaarde van het scherm te verhogen. Unicomedia garandeert een hoge attentie
waarde door doelgerichte content aan te bieden.
Unicomedia is eindverantwoordelijk voor de uitvoering, installatie en garanties die gelden
op het geleverde resultaat. Wij zullen hiervoor mensen en middelen beschikbaar stellen
die, afhankelijk van de gewenste support, op een efficiente manier kunnen worden
ingezet.
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