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vil der i tidsrummet kl. 7.00-
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vores maskiner i vaskeriet.
Maskinerne kan derfor ikke 
bookes i dette tidsrum.
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Den digitale opslagstavle

Nem og brugervenlig software
Det er let at udsende beskeder til én eller flere 
infoskærme på én gang. 

Spar tid og vær opdateret  
Undgå manuel uddeling af informationer.  
Udsendelse af beskeder kan kalenderstyres, så 
beskeder kun vises i det relevante tidsrum.

Digitale løsninger
Få digitale dørstationer, postkasser og info-
skærme, hvor navne og lejlighedsnumre nemt
opdateres via softwaren.

Administration & automatisk backup
Softwaren kan opsættes således, at det er sikkert 
og let at administrere fra distancen. Systemet 
indeholder automatisk backup.

Fleksibel administration af mange boligenheder 
Scantrons Nova software tilbyder en fleksibel platform, som kan tilpasses til udviklingen 
i ejendommen. Der bliver konstant udviklet på softwaren, hvilket betyder, at teknologi og 
sikkerhed forbliver opdateret, og har man først grundstenen til softwaren, er det nemt 
at tilpasse systemet i (eller til) fremtiden.

Det er muligt at køre systemet på tværs af flere afdelinger og styre det hele fra én 
lokation – man behøver altså ikke at befinde sig på installationsadressen. Dét er især 
vigtigt, når man skal drifte flere hundrede eller tusindvis af boligenheder. Denne funktion 
krævede tidligere flere separate anlæg med et utal af databaser. Nu samles den daglige 
drift et sted, og processerne for varmemestre og administratorer effektiviseres samt 
servicen forbedres for beboerne. Det bliver bl.a. nemmere at håndtere både beboere, 
gæster samt til- og fraflytninger. Det er derudover også muligt at tilgå adgangskontrol-
systemet og skærme fra distancen.

DIGITAL SKILTNING I ALLE OPGANGE

Scantrons adgangskontrolsystem gør det bl.a. muligt at administrere informations-
visning på infoskærme. Gennem Nova softwaren kan man administrere infoskærme 
ved fx boligopgange, receptioner og mødelokaler. De digitale opslagstavler kan 
fungere som en integreret del af Scantrons adgangskontrolsystem eller som et 
selvstændigt informationssystem. Det er dermed ikke en forudsætning, at man 
benytter sig af adgangskontrol fra Scantron. Fordelen, ved at kombinere ejendom-
mens adgangskontrol og informationsvisning fra samme system, er selvfølgelig at 
det hele kan administreres i samme software. 

På skærmen er det muligt at vise beboeroversigter, tekstbokse, beskeder, Iframes 
(hjemmesider), video, billeder, m.m. Selve installationen kræver blot netværksfor-
bindelse, 230V og en skærm med HDMI-input, hvor Scantrons egen 21,5” stan-
dardmodel kan tilvælges. Scantrons infoskærm er konstrueret med en høj grad af 
vandalsikring, fordi den er solidt udført og monteres på væggen på en måde, hvor 
den er svær at afmontere for udefrakommende.

Infoskærmen kan integreres i Scantrons adgangskontrolsystem med læsere, dør-
telefoni, bookingterminaler m.m. Information kan synkroniseres på tværs af forskel-
lige enheder, så beboernavne opdateres på infoskærmen samt på navne-displays i 
dørstationer og postkasser. Scantron 21,5” infoskærm
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Beboeroversigt Video

Skab et komplet overblik over bygningens beboere/
opgange, så gæster nemt kan finde frem til den rette 
person. Beboeroversigten opdateres automatisk, hvis 
beboernavne ændres i Nova softwaren.

Vis video og brug links direkte fra YouTube. Det  
’levende’ billede giver en god effekt på skærmen og 
kan bruges til præsentation af nye systemer, f.eks. et  
solcellesystem, affaldssorteringssystem eller vaskeri. 

Tekstbokse Hjemmesider (iFrames)

Opret tekstbokse og tilpas de ønskede informationer i 
form af skrifttyper, størrelser, farver m.m. Tekstbokse 
bruges bl.a. til overskrifter, brødtekst og andre oplys-
ninger, som skal vises i en længere periode.

Tilføj udsnit fra hjemmesider, fx rejseplanen, vejrud-
sigten eller boligforenings forside  – så beboere bliver 
påmindet om at besøge hjemmesiden for nyheder.

Billeder PDF-dokumenter

Indsæt nemt billeder og tilpas placering, størrelse, 
ramme- og baggrundsfarver, så det passer til det 
overordnede layout.

Tilføj nemt PDF-dokumenter. Det kan f.eks. bruges, 
hvis man vil anvende design udarbejdet i Word. Det kan 
være smart, hvis man skal dele invitationer el.lign på 
flere platforme såsom hjemmesiden & sociale medier.

Beskeder Slideshows

Send beskeder direkte til infoskærmen – f.eks. i 
tilfælde af driftsfejl i ejendommen eller servicebesøg. 
Undgå traditionelle masseudsendelser i form af breve 
og vær proaktiv ift. færre henvendelser om fejl.

Tilføj slideshows af billeder, dokumenter, beskeder 
m.m. Slideshows giver en god effekt på skærmen og 
der kan deles megen information på forholdsvis lidt 
plads.

HØJ GRAD AF DESIGNFRIHED PÅ INFOSKÆRMEN

Infoskærmen kombinerer digital skiltning med design og kommunikation. Skærmen er perfekt til at dele vigtig information til bebo-
erne og den baggrundsbelyste skærm er svær at overse i opgangen. Undgå de propfyldte opslagstavler med gamle nyheder og 
klistermærker, som ikke fjernes igen, og del boligforeningens information på en let og enkel måde.
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Eksempler på infoskærm design

Hej alle,
Elevatoren er desværre i stykker.
Teknikeren kommer i morgen (d. 13/3) og kigger på den. Vi giver besked, så snart den kører igen.

MVH Ejendomskontoret

Invitation til informationsmøde om
helhedsplan for området d. 27. marts

Vi vil gerne invitere jer til informationsmøde, hvor 
vi vil informere jer om den kommende renovering. 
Der vil bl.a. blive præsenteret en tidsplan for hele 
området samt din specifikke opgang og om hvordan 
processen kommer til at forløbe. Kom og mød de 
involverede og få stillet de spørgsmål, du sidder 
inde med. 

Vi håber alle vil møde op, så vi kan komme trygt og 
sikkert gennem renoveringsprocessen.

Hvor: Festsalen kl. 18-20 d. 27/3

Velkommen til opgang 53


