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In Beeld

Na be s ch o uwi n g ISE

G De mogelijkheden qua vormvrijheid van
de open frame Oled-systemen van LG werden treffend geïllustreerd met ‘The Wave’.
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Volop beleving in RAI Amsterdam

Digital
signage
blijft
groeien
Dat digital signage en Digital out of Home (DooH) groeimarkten zijn, werd begin maart nog eens bevestigd tijdens
Integrated Systems Europe (ISE) 2019. Zowel op de beursvloer in RAI Amsterdam als tijdens de Digital Signage
Summit in het Okura Hotel waren de cijfers indrukwekkend. Alle seinen lijken op groen te staan.
Auteur: Wouter Mooij

I

SE (Integrated Systems Europe) 2019 telde 15 hallen - in
totaal maar liefst 56.000 vierkante meter - met een zeer
divers beursaanbod van ruim 1.300 exposanten. Hier kwamen gedurende vier dagen meer dan 81.000 bezoekers uit
de hele wereld op af. Ruim een derde van de exposanten,
circa 450, boden iets aan wat een connectie heeft met digital signage. Van een speciale driver, een los beeldscherm,
software om content te beheren tot complete geïntegreerde systemen voor plug-and-play. Omdat ISE in RAI
Amsterdam letterlijk uit zijn voegen barst, is besloten vanaf
2021 deze beurs in Fira Barcelona te houden. Een gemis
voor Nederlandse en Belgische signmakers die even snel
‘om de hoek’ willen peilen in welke richting de digitale signage markt zich beweegt.
Roze toekomst
Tijdens de Digital Signage Summit werd een roze toekomst
geschilderd. Vorig jaar werden wereldwijd 5,6 miljoen grootformaat commerciële displays verkocht, een toename van
21% ten opzichte van 2017. Alleen al in de EMEA regio is
digital signage het afgelopen jaar gegroeid tot een markt
waar 7 miljard Amerikaanse dollars in omgaan, aldus Florian
Rotberg van onderzoeksbureau invidis. Alle Europse landen
lieten groei zien, maar met name Duitsland, Oostenrijk en 
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N ab es cho u w in g ISE
 Zwitserland lijken digital signage versneld te omarmen.
Overigens is het niet alleen de retailsector waar digital signage een vruchtbare voedingsbodem vindt. Weliswaar zag
circa 80% van de merkeigenaren de verkoop stijgen met
percentages tot 33% na inzet van digital signage, volgens
Jose Avalos van Intel zijn de positieve invloeden ook in
andere segmenten imponerend. In scholen blijkt inzet van
visuele middelen het klassikaal leren met 400% te verbeteren, snelservice restaurants melden een 30% toename qua
volume als slimme verkoopoplossingen worden ingezet, en
maar liefst de helft van de reizigers geeft aan eerder een
hotel te bezoeken dat self-check-in aanbiedt.
Technologiezones
Op de beursvloer, die was opgedeeld in verschillende technologiezones, waren genoeg items te vinden die hierin konden voorzien. Voor sign- en printbedrijven was met name
hal 8 interessant, waar verreweg de meeste aanbieders van

digitale signage en Digital out of Home (DooH) waren te
vinden. In andere halen lieten spelers als Panasonic, Canon,
Epson, LG en Sharp echter ook digital signage oplossingen
zien. Zo zijn de Lightscene EV-100 en EV-105 van Epson
relatief kleine projectoren die eenvoudig aan het plafond
zijn te bevestigen, maar voor verrassende effecten in de
retail, horeca of musea kunnen zorgen. De eyecatcher op de
Epson-stand was echter de Vortex; projectie van lichtbeelden op de wanden van een tunnel die werden gestuurd
door de bewegingen van de personen die er doorheen liepen.
Tendensen
Enkele algemene tendensen die we waarnamen op de beursvloer. Op het gebied van digital signage lijken 55 inch beeldschermen de nieuwe norm en ledschermen hebben de hegemonie van lcd in dit segment definitief aangetast. De strijd

om de smalste bezel (rand) gaat onverminderd door. Zo

Bewegend beeld op stands van Aluvision

G Op meerdere plekken te zien: combinatie van een digitale outdoor totemdisplay in combinatie met een laadpaal.

De stand van de Belgische onderneming Aluvision uit Deinze was een
echte eyecatcher op ISE. Oorspronkelijk in 1994 begonnen als standbouwbedrijf, maar het in eigen huis ontwikkelde modulaire tentoonstellingsconcept wordt sinds 2003 onder de merknaam Aluvision apart op de markt
gebracht. Ann Vancoillie, directeur van Aluvision: “Een aluminium systeem
om standen snel, efficiënt en ecologisch te bouwen. Alles is uitwisselbaar,
te combineren en herbruikbaar. Er konden al doeken en platen worden
gemonteerd in ons frame en daar zijn recent ledtegels aan toegevoegd.
Daardoor kun je snel en relatief eenvoudig bewegend beeld in een stand
integreren. Dit kan alleen omdat de graad van precisie waarmee wij onze
frames van geanodiseerd aluminium maken, met een kaderdikte van 55
mm, zeer hoog ligt.”
Onder het thema World of Wonder liet Aluvison op de beursvloer zien hoe
onbegrensd de mogelijkheden van dit modulaire systeem zijn. In de zelfdragende frames, die nagenoeg zonder gereedschap kunnen worden
opgezet, kunnen de dunne Hi-Led 55 ledtegels (verkrijgbaar in een pixel
pitch van 2,5 of 2,8 mm) eenvoudig worden geïntegreerd. Een speciale
Led Cube, waarbij niet alleen de wanden, maar ook de complete vloer en
het plafond uit ledtegels bestond, trok dan ook veel bekijks en werd regelmatig gedeeld op social media.
www.aluvision.com

G Het Britse Allsee Technologies, dat in Nederland wordt verte-

G Het Belgische bedrijf Aluvision

G Ann Vancoillie, directeur Aluvision:

genwoordigd door Ultro International, toonde naast een zeer dun,

brengt modulaire concepten voor

“Er konden al doeken en platen worden

hangend, dubbelzijdige display (in de achtergrond) een digitaal

standbouw op de markt en heeft nu

gemonteerd in ons frame en daar zijn

indoor A-bord gevoed door batterijen. Er komt een outdoor versie

ledttegels aan dit concept toegevoegd.

recent ledtegels aan toegevoegd.”

(IP65) aan.
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Veelzijdige Oled-toepassingen bij LG
De transparante Oled-schermen die LG vorig jaar al op ISE liet zien, zijn nu
leverbaar. “Ideaal te integreren met bijvoorbeeld een etalageruit of in een
museale opstelling met echte objecten”, aldus Yoni Matser, key account
manager Business Solutions bij LG. “De kracht van Oled is dat elke pixel
z’n eigen licht genereert. Omdat er geen backlit nodig is, is transparant
echt transparant.”
Bij een Oled Video Wall van LG, waarbij de bezels over elkaar worden
geplaatst, kunnen beeldschermen nu zowel verticaal als horizontaal worden gestapeld. Een combinatie van een transparant touch Oled-scherm en
een Video Wall werd getoond als configurator ter introductie van de Audi
e-tron.
Outdoor schermen met een hoge helderheid van het beeld, waardoor de
content ook goed in het zonlicht buiten is te zien, worden steeds beter
betaalbaar en kunnen ook beter tegen extreme hitte, aldus Matser. “Dit
laatste is belangrijk om de bekende zwarte vlekken te voorkomen.” Ook
leuk: Crystal Sound, open frame Oled Signage waarbij het scherm tevens
fungeert als luidspreker.

G Yoni Matser, key account manager

G Een combinatie van een transparant

Business Solutions bij LG, laat zien dat

Oled-touchscherm met Video Wall

de panelen in de Oled Video Wall nu

Oled Signage bij LG. Deze configurator

zowel verticaal als horizontaal kunnen

wordt ingezet voor de introductie van

worden gestapeld.

de Audi e-tron.

 toonde Panasonic de TH-55VF2 lcd-displays met slechts 0,88
mm ruimte tussen de schermranden en zijn daardoor uitermate geschikt voor weergave van dynamische inhoud over
meerdere schermen. Tevens wordt standaard steeds meer

intelligentie in de displays gebouwd, zoals geïntegreerde
players en applicaties voor monitoring. Intel SDM (Smart
Display Module) lijkt hierin een centrale rol te gaan spelen.
Op de beursvloer was ook duidelijk een transitie waar te
nemen van schermen met een 4K- naar 8K-resolutie, maar je
kunt je afvragen in hoeverre dit nodig is voor digital signage
toepassingen in Full of Utra HD waar de kijkafstand toch
meestal minimaal een meter is. De opmars van de interactieve display (sensoren) is niet meer te stuiten en op verschillende stands zagen we dat met behulp van virtual, augmented en mixed reality informatie werd toegevoegd aan
het getoonde beeld.
Oled-schermen
De onbeperkte vormtechnische mogelijkheden die Oledschermen kunnen bieden, werden treffend geïllustreerd op
de stand van LG Electronics. Niet alleen met het visuele
spektakel op ‘The Wave’, 55 inch open frame Oled-panelen
die zowel hol als bol (zowel landscape als portrait) op locatie kunnen worden gebogen, maar ook met een oprolbaar
Oled-scherm (prototype) in de LG Signature lijn. De ZuidKoreaanse techgigant heeft sowieso meerdere kaarten op
Oled gezet (zie kader).
Projectiemapping
Panasonic toonde de PT-RQ50K, ‘s werelds eerste projector
van 50.000 lumen die uit slechts één toestel bestaat, en er
zijn twee nieuwe videowandpanelen toegevoegd aan het
assortiment professionele lcd-schermen. Panasonic werpt
zich steeds meer op als de technische specialist als het gaat
om projectiemapping. Naast een indrukwekkende projectieshow met live dansers op hun stand, werden ook projec
toren ingezet voor twee grote projecties buiten RAI
Amsterdam. Het betrof een driedimensionale projectie op
een sculptuur met 46 façades van de kunstenaar Bart Kresa
en een megaprojectie op het in aanbouw zijnde nhow
Amsterdam RAI hotel. Beide projecties waren de hele week
in de avonduren buiten te bewonderen.
www.iseurope.org

G AG Neovo Technology is van oorsprong Taiwanees. Tegenwoordig
levert het naast hardware ook software oplossingen voor digital signage. Voor de softwarekant is een samenwerking aangegaan met IP
Digital Signage Solutions. Thomas Baas, accountmanager Benelux:
“Het Neovo Signage CMS is zeer gebruiksvriendelijk. Ook kunnen
specifieke functionaliteiten worden toegevoegd via de signage apps

G Projectie op het nhow Amsterdam RAI hotel in de avonduren.

die we bieden.”
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