NARROWCASTING
Optimale communicatie binnen uw organisatie
e-Poc Narrowcasting is dé oplossing voor het leveren van doelgroepgerichte informatie met
behulp van beeldschermen.
e-Poc Communicatieschermen biedt nationale en internationale organisaties de oplossing
aan om gericht te communiceren met medewerkers, bezoekers en klanten over verschillende
locaties en vestigingen. e-Poc maakt de informatievoorziening binnen uw organisatie
overzichtelijk, efficiënt en effectief.
Met e-Poc Communicatieschermen binnen uw organisatie optimaliseert u de
communicatie met uw doelgroep, verhoogt u de betrokkenheid van uw medewerkers
en verhoogt u de uitstraling en serviceniveau van uw organisatie!

WWW.COMMUNICATIESCHERMEN.NL

INTERNE COMMUNICATIE
Communicatieschermen

e-Poc “electronic point-of-communication” is dé oplossing voor het
leveren van doelgroepgerichte audiovisuele informatie. e-Poc is
een narrowcasting systeem in de vorm van een netwerk van digitale
schermen die op centrale punten in de verschillende vestigingen
van uw organisatie kunnen worden geplaatst: de receptie, de
wandelgangen, de copycorner, de kantine, de lift. De schermen kunnen
zowel decentraal als centraal worden aangestuurd, bijvoorbeeld
door de receptiemedewerkers op de locatie zelf, of door de
personeelafdeling of communicatieafdeling op het hoofdkantoor. Dit
biedt de mogelijkheid gericht met uw klanten, bezoekers en personeel
te communiceren door uw boodschap op het gewenste tijdstip op de
geselecteerde schermen weer te geven.

Interne communicatie

In de tijd waarin iedereen wordt overladen met informatie, ook via
uw intranet, kunt u met behulp van e-Poc Communicatieschermen
uw boodschap snel en effectief overbrengen naar uw medewerkers.
Medewerkers en collega’s worden op deze manier zonder enige moeite
bereikt door een aantrekkelijk in huisstijl vormgegeven uitzending. Met
e-Poc Communicatieschermen bent u niet afhankelijk van de actie die
uw medewerkers moeten nemen om de informatie op te vragen. Via
e-Poc Communicatieschermen bepaalt u wat, wanneer en hoe u de
juiste boodschap naar uw medewerkers overbrengt.

Serviceverhogend

Een modern schermennetwerk versterkt het imago van uw organisatie.
Daarnaast is de communicatie richting uw doelgroep eenduidig
en dat zorgt organisatiebreed voor een goede interne samenhang.
Middels e-Poc Communicatieschermen kunt u uw bezoekers en
klanten verwelkomen. De beeldschermen kunnen tevens fungeren
als afsprakenscherm, bewegwijzeringsysteem en als wachtverzachter
in de ontvangst- en wachtruimtes. Al met al verhoogt u met e-Poc
Communicatieschermen de servicegraad van uw organisatie.

Voordelen van e-Poc Communicatieschermen:
 Versterkt het imago en de uitstraling van uw organisatie;
 Middel voor cultuurverandering binnen de organisatie;
 Verhoging van uw servicegraad;
 Visueel aantrekkelijke informatie;

Procesoptimalisatie

In een industriële omgeving helpt e-Poc u de betrokkenheid van uw
productiemedewerkers te vergroten door op de schermen te tonen
voor welke klant of welk product er op dat moment wordt gefabriceerd.
e-Poc helpt u de veiligheid op de werkvloer te verhogen door via de
schermen tips en regels onder de aandacht te brengen. Overzichten
van incidenten, veiligheidscijfers en klachten houden uw medewerkers
scherp. Door medewerkers te attenderen op het actuele niveau van
verspilling komen milieudoelstellingen dichterbij. Kortom, e-Poc
helpt u op verschillende manieren het volledige productieproces te
optimaliseren en te moderniseren.

Flexibel en vernieuwend

e-Poc Narrowcasting beschikt standaard over uitgebreide
narrowcasting functies. Er zijn eenvoudig koppelingen te realiseren
met uw bestaande systemen om volautomatisch een actuele
uitzending te genereren. Door uw uitzending aan te vullen met de
gratis meegeleverde nieuws- en entertainment animaties maakt u uw
uitzending nog interessanter zonder extra inspanning.
e-Poc Narrowcasting wordt continu doorontwikkeld. Daarmee bent
u ervan verzekerd dat het systeem over enkele jaren nog steeds
up-to-date is. Indien u specifieke wensen heeft waar het systeem
niet standaard aan voldoet dan wordt er samen met u een oplossing
op maat ontwikkeld. Daarmee bent u ervan verzekerd dat e-Poc het
interne communicatiemiddel is waar u naar op zoek bent.

 Informatie uit interne systemen visueel communiceren;
 Intranet onder de aandacht brengen (teasen);
 Digitaal prikbord en amusementmiddel;
 Effectieve communicatie, hoge attentiewaarde;
 Efficiënte communicatie, tijdbesparende communicatie;
 Snel en eenvoudig gratis (nieuws) informatie vertonen;
 Proactief informeren;
 Medewerkers voelen zich betrokken;
 Zowel centraal als decentraal aan te sturen.

Voor vrijwel alle bedrijven en organisaties is er een geschikte
toepassing aan te dragen, waarbij e-Poc Communicatieschermen
de interne communicatie optimaliseert. Bekijk de demo op
www.communicatieschermen.nl.
Bent u ook toe aan effectieve en efficiënte interne communicatie?
Wilt u de communicatie met uw doelgroep optimaliseren?
Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende demonstratie.

e-Poc Narrowcasting
www.communicatieschermen.nl

Toernooiveld 218b
6525 EC Nijmegen

T: 024 350 54 00
F: 024 350 02 95
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