
Audiovisueel
Automatisering
Software-ontwikkeling
Lichtaansturing

we all need connection



WERKEN WAAR EN WANNEER U MAAR WILT

HET NIEUWE WERKEN

Werken doen we niet meer noodzakelijkerwijs van 9 tot 5 op kantoor. Dankzij draadloze verbindingen kunnen we met 

onze laptop, tablet of smartphone ook thuis of op locatie werken. Maar, dat moet wel veilig kunnen. En zonder storingen. 

Zodat uw organisatie flexibel en wendbaar is.

OVERAL VEILIG INLOGGEN

Met AENC bent u er zeker van dat u altijd en overal veilig kunt inloggen. Dat garanderen we u. Niet voor niets hebben we 

jarenlange ervaring met en diepgaande kennis van IT. Natuurlijk kan er wel eens een storing zijn, maar die lossen we direct voor 

u op. U kunt vanaf elk apparaat en vanaf elke plek werken, uw bestanden zijn veilig opgeslagen, en vooral: u gaat zonder zorgen 

ongestoord aan de slag.

DE VOORDELEN VAN HET NIEUWE WERKEN

- Uitstekende beveiliging

- Plaats- en tijdonafhankelijk werken

- Geen zorgen over ICT

- Geen investeringen nodig

DESKTOP VIRTUALISATIE

Vanaf elke plek en op elk apparaat 

toegang tot uw persoonlijke

desktopomgeving

ACCESS SECURITY

Veilig inloggen via Two-Factor 

Authenticatie vanaf iedere mobiele 

werkplek

DESKTOP ONLINE

Een flexibele kantooromgeving in 

de cloud, beveiligd en gehost in 

twee moderne datacentra

BACK-UP EN REPLICATIE

Na een calamiteit als brand of blik-

sem snel weer aan de slag, zonder 

verlies van data

ZAKELIJKE OPSLAG

Al uw zakelijke documenten veilig 

online beschikbaar vanaf uw eigen 

server

MOBILE DEVICE MANAGEMENT

Beveilig, beheer en monitor elk 

mobiel device dat toegang heeft tot 

uw bedrijfsdata

WAAR WIJ U MEE KUNNEN HELPEN?

AENC. WE ALL NEED CONNECTION

HET NIEUWE WERKEN

ONDERWIJZEN EN TRAINEN

VERGADEREN

PRESENTEREN EN SPREKEN

INFORMEREN

LICHT AANSTUREN

DESKTOPVIRTUALISATIE

DIGITALE SCHOOLBORDEN

VIDEO COLLABORATION

HELDERE PROJECTIE

INTERNET VIA LICHT

ACCESS SECURITY

BEDIENINGSPANELEN

DRAADLOOS EN BYOD

EENVOUDIGE BEDIENING

LED-VERLICHTING

DESKTOP ONLINE

BRING YOUR OWN DEVICE

MEEKIJKEN EN OPNEMEN

DRAADLOZE VERBINDING

TIPTOETSPANELEN

BACK-UP EN REPLICATIE

BEELD EN GELUID

DISCUSSIESYSTEMEN

INTERACTIEF TOUCHSCREEN
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MAATWERK WACHTRIJ MANAGEMENT
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VANAF ELKE PLEK EN OP ELK APPARAAT TOEGANG TOT UW PERSOONLIJKE DESKTOPOMGEVING

DESKTOPVIRTUALISATIE

HET NIEUWE WERKEN

Vraagt u zich ook weleens af of de ‘klassieke’ desktop pc eigenlijk nog van deze tijd is? Het kan inderdaad anders en beter. 

Werknemers willen flexibeler en mobieler werken. Zij willen hun Windows-desktop overal mee naar toe kunnen nemen. Of dit 

nu thuis, op het werk, bij de klant of onderweg is. En op ieder apparaat: tablet, laptop thuis of de thin client op de zaak. Dankzij 

desktopvirtualisatie kan het allemaal. AENC is specialist in het ‘virtualiseren’ van uw desktop, en biedt de oplossing die bij u past. 

Op uw eigen locatie of bij ons in de cloud.

DE VOORDELEN VAN DESKTOPVIRTUALISATIE

EENVOUD IN BEHEER EN ONDERHOUD

Desktopvirtualisatie maakt het mogelijk de ICT-infrastructuur centraal te beheren en handelin-

gen te automatiseren. Er hoeven namelijk geen installaties meer plaats te vinden op het deskto-

psysteem van de gebruikers. De software wordt ‘virtueel’ vanaf een server aangeboden. En de 

ICT-beheerder? Die kan het volledige beheer en onderhoud vanaf een centrale plek doen, zonder 

individuele desktop pc’s na te lopen.

BEVEILIGING EN CONTINUÏTEIT

De continuïteit van een organisatie verbetert sterk dankzij desktopvirtualisatie. Storingen kunnen 

sneller worden hersteld en complete virtuele omgevingen kunnen geback-upt worden, zonder de 

bedrijfsprocessen stil te leggen. Desktopvirtualisatie biedt daarnaast een veiligheid en bescher-

ming voor bedrijfsgegevens, want alle informatie wordt centraal opgeslagen. Het kan dus ook 

centraal – op de server – beveiligd worden.

UNIFORMITEIT EN PERFORMANCE

Op welke locatie u ook bent, en waar u ook inlogt, u heeft altijd uw eigen desktop. Zo werkt u altijd 

en overal uniform. En als u grafische toepassingen gebruikt, is desktopvirtualisatie optioneel uit te 

rusten met grafische kaarten voor een optimale performance.

PROBEER HET ZELF

AENC biedt u een complete proefomgeving aan voor desktopvirtualisatie. Dat kan bij u op locatie 

of bij ons in het datacenter. U krijgt van ons een demo-account, waarmee u inlogt op de proef-

omgeving. Gedurende 60 dagen gebruikt, toetst en ervaart u alle functionaliteiten. De omgeving 

kunnen we indien gewenst, naar uw voorkeur, flexibel opschalen in capaciteit. Of uitbreiden met 

extra applicaties.

KOSTEN- EN TIJDBESPARING

Desktopvirtualisatie gaat gepaard met standaardisatie en centralisatie van hardware. De kosten 

van aanschaf, beheer en onderhoud nemen hierdoor sterk af. En ICT-personeel is minder tijd kwijt 

aan installatie, serverbeheer en patches.

DESKTOPVIRTUALISATIE,  EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN

AENC. WE ALL NEED CONNECTION

- Werken waar en wanneer je wilt

- Eenvoudig beheer en onderhoud

- Betere beveiliging en continuïteit

- Besparing van kosten en energie

- Zelf kiezen tussen flexibiliteit of standaardisatie

FLEXIBELE KANTOOROMGEVING IN DE CLOUD, UW GEGEVENS BEVEILIGD EN GEHOST IN TWEE MODERNE DATACENTRA

DESKTOP ONLINE

HET NIEUWE WERKEN

Met TiC Desktop Online heeft u een flexibel gehoste desktop- en kantooromgeving in de cloud. TiC Desktop Online is een 

speciaal ontwikkeld werkconcept voor Het Nieuwe Werken. Een desktopomgeving die standaard is uitgerust met Microsoft 

Windows en Microsoft Office. Naast de reguliere Microsoft producten kunt u uiteraard ook met uw eigen bedrijfsapplicaties en 

branchespecifieke applicaties werken. Met TiC Desktop Online kunt u altijd en overal werken met uw laptop, tablet, thin client of 

desktop PC. TiC Desktop Online is generiek én flexibel. Het biedt dus uitgebreide mogelijkheden voor maatwerk.

DE VOORDELEN VAN DESKTOP ONLINE

GEEN INVESTERINGEN NODIG, MAAR EEN VAST MAANDBEDRAG

Met TiC Desktop Online hoeft u niet in hard- en software te investeren, u gebruikt de apparatuur 

en de software van AENC. U betaalt hiervoor een vast bedrag per maand, zodat u exact weet wat 

uw ICT-kosten zijn. U kunt uw ICT investeringen nauwkeurig begroten en het voorkomt nare ver-

rassingen achteraf. Zelfs het beheer en onderhoud kunt u volledig laten opnemen in het maandbe-

drag. Zo weet u altijd waar u aan toe bent.

VEEL EXTRA OPTIES

Standaard biedt TiC Desktop Online het gemak van Microsoft Office, Exchange Online, backup en 

antivirus. Naast deze producten kunt u ook werken met uw eigen bedrijfs- en branchespecifieke 

applicaties. De basisversie is uit te breiden met opties als Two Factor Authenticatie, Thin Clients, 

IP-VPN en Managed Services.

Two Factor Authenticatie is een krachtige extra beveiligingsmethode. Gebruikers ontvangen via 

hun token of smartphone iedere keer een andere inlogcode. Met Exchange Online zijn uw mails, 

agenda’s, taken en notities overal vandaan te bekijken en te bewerken. TiC Desktop Online is 

uitermate geschikt om te werken met Thin Clients, in combinatie met een IP-VPN of site-to-site 

VPN. Thin clients zijn computers zonder eigen besturingssysteem en zonder lokale opslagmoge-

lijkheid van data. Omdat ze geen bewegende onderdelen hebben, verbruiken ze minder energie 

en gaan ze bovendien lang mee.

VEILIGHEID EN CONTINUÏTEIT VAN HOLLANDSE BODEM

Met TiC Desktop Online maakt u gebruikt van de ‘private cloud’. Uw data wordt opgeslagen en 

beheerd volgens de NEN7510 norm in twee moderne, ISO27001 gecertificeerde datacenters in 

Apeldoorn en Dronten. Volledig gescheiden van andere cloudomgevingen. U hebt hierdoor een 

hoogwaardige en beveiligde eigen omgeving zonder dat u inlevert op flexibiliteit. Onze omgeving 

is uiteraard redundant (dubbel uitgevoerd) opgebouwd zodat beschikbaarheid en continuïteit 

gegarandeerd is.

DESKTOP ONLINE, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN

AENC. WE ALL NEED CONNECTION

- Geen investeringen in hard- en software nodig

- Uw desktopomgeving is altijd up-to-date

- Alles voor een vast maandbedrag

- Onderhoud, beheer en beveiliging door AENC

- Garantie op beschikbaarheid en continuïteit
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AL UW ZAKELIJKE DOCUMENTEN ONLINE BESCHIKBAAR VANAF UW EIGEN SERVER

ZAKELIJKE OPSLAG

HET NIEUWE WERKEN

De kans is groot dat u Dropbox, Google Drive of een vergelijkbare cloudoplossing gebruikt voor het uitwisselen en delen van uw 

documenten. Het is makkelijk, eenvoudig en u heeft uw gegevens altijd bij de hand. De vraag naar dit soort diensten en oplossin-

gen in zakelijke omgevingen neemt steeds verder toe. Maar liefst wél in een veilige en betrouwbare ICT-omgeving. AENC biedt 

passende oplossingen voor flexibele opslag en veilig bestandsbeheer van documenten op uw eigen locatie. Dezelfde functionali-

teit en hetzelfde gebruikersgemak, maar dan veilig. Het gaat tenslotte om uw bedrijfsgegevens.

DE VOORDELEN VAN ZAKELIJKE OPSLAG

CITRIX SHAREFILE

Bestanden overal en op elk apparaat uitwisselen, opslaan, synchroniseren en beveiligen. Citrix 

Sharefile voldoet aan alle mobiliteits- en samenwerkingsbehoeften van de gebruiker van nu. 

Gebruikers maken steeds vaker gebruik van onbeveiligde clouddiensten om toegang te krijgen tot 

hun gegevens en bestanden op al hun apparaten en de mogelijkheid om die bestanden te delen 

met anderen. Om controle hierover te krijgen is Citrix ShareFile ontwikkeld.

Gebruikers hebben toegang tot al hun gegevens, en kunnen deze synchroniseren vanaf elk appa-

raat. Ze kunnen hun gegevens veilig delen met mensen binnen of buiten de organisatie (zoals klan-

ten) om zo gemakkelijk samen te werken. Grote bestandsformaten worden ondersteund, en ook 

de integratie met programma’s als Microsoft Outlook is ideaal. Dankzij de flexibele opslagmoge-

lijkheden bepaalt u zelf wat u deelt en waar bestanden opgeslagen mogen worden. Geavanceerde 

beveiligingsfuncties bieden volledige controle over de gegevens van de organisatie.

ZAKELIJKE OPSLAG ZELF UITPROBEREN?

Dat kan bij ons in het datacenter of bij u op locatie. In het datacenter krijgt u een compleet eigen 

proefomgeving. Met een of meerdere demo-accounts kunt u 30 dagen lang alle functionaliteiten 

van Citrix ShareFile gebruiken en ervaren. Wilt u het liever op uw eigen server inrichten? Ook dat 

kan. Een van onze specialisten komt bij u langs en maakt samen met u een plan voor de proefom-

geving.

GEOPTIMALISEERD VOOR MOBIEL WERKEN

Met de apps van Citrix ShareFile heeft u optimaal gebruikersgemak op mobiele apparaten. U kunt 

ook via de speciale website voor mobiele apparaten toegang krijgen tot uw gegevens. Bovendien 

heeft u offline toegang tot uw gegevens, om ze bijvoorbeeld onderweg te bewerken zonder de 

workflow te onderbreken. 

ZAKELIJKE OPSLAG, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN

AENC. WE ALL NEED CONNECTION

- Opslaan, delen en synchroniseren van bestanden

- Online en offline toegang

- Geoptimaliseerd voor virtuele desktopomgevingen

- Onderhoud, beheer en beveiliging door AENC

- Veilig bestandsbeheer en centrale controle
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VEILIG INLOGGEN VANAF IEDERE MOBIELE WERKPLEK

ACCESS SECURITY

HET NIEUWE WERKEN

Mobiel werken en online toegang tot documenten worden steeds belangrijker. Dat moet dan wél veilig geregeld zijn. Een een-

voudige wachtwoordbescherming is niet meer voldoende, de gevaren van online werken via internet zijn groot. Wachtwoorden 

zijn tegenwoordig makkelijk te achterhalen of te stelen met eenvoudig verkrijgbare software. U wilt daarom een ICT-oplossing 

met optimale betrouwbaarheid en veiligheid. AENC biedt hoogwaardige beveiligingsoplossingen. Want wij begrijpen hoe be-

langrijk veiligheid en betrouwbaarheid is voor organisaties van nu.

DE VOORDELEN VAN ACCES SECURITY

WEET-, HEB- EN BEN-FACTOR

Er zijn drie manieren waarop authenticatie kan plaatsvinden: via iets wat de gebruiker weet, heeft 

of is. Een beveiligingscombinatie van minimaal twee van deze factoren wordt als sterk beschouwd. 

De meest gebruikte zijn de weet- en heb-factor. De weet-factor is meestal een wachtwoord. Door 

deze dynamisch te maken (One Time Password) nemen de veiligheidsrisico’s sterk af. De heb-fac-

tor is meestal een token. Iets wat in geval van verlies makkelijk uitgeschakeld en vervangen kan 

worden. De ben-factor bestaat uit biometrische data, zoals een vinger- of gezichtsafdruk of stem-
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GEBRUIKSVRIENDELIJK 
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ACCESS SECURITY, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN

AENC. WE ALL NEED CONNECTION

- Waar ook ter wereld veilig inloggen

- Extra beveiliging dankzij Two-Factor Authenticatie

- Gebruikersvriendelijk

- Compatible met vrijwel alle devices



BEVEILIG, BEHEER EN MONITOR IEDER MOBIEL DEVICE DAT TOEGANG HEEFT TOT UW BEDRIJFSDATA

MOBILE DEVICE MANAGEMENT

HET NIEUWE WERKEN

Smartphones en tablets zijn inmiddels heel krachtige apparaten. Zakelijke gebruikers ontvangen, raadplegen, verwerken en 

verzenden er steeds meer bedrijfsinformatie mee. En dat gaat al veel verder dan alleen het draadloos ontvangen van zakelijke 

e-mail of het automatisch synchroniseren van de agenda. Steeds meer medewerkers zijn mobiel en willen profiteren van de 

voordelen die dit biedt. Maar deze voordelen brengen ook IT-uitdagingen met zich mee. AENC heeft innovatieve Mobile Device 

Management oplossingen, die uw organisatie en medewerkers in hun ‘altijd bereikbaar’ behoefte voorzien.

DE VOORDELEN VAN MOBILE DEVICE MANAGEMENT

EENVOUD IN BEHEER EN ONDERHOUD

Desktopvirtualisatie maakt het mogelijk de ICT-infrastructuur centraal te beheren en handelin-

gen te automatiseren. Er hoeven namelijk geen installaties meer plaats te vinden op het deskto-

psysteem van de gebruikers. De software wordt ‘virtueel’ vanaf een server aangeboden. En de 

ICT-beheerder? Die kan het volledige beheer en onderhoud vanaf een centrale plek doen, zonder 

individuele desktop pc’s na te lopen.

BEVEILIGING EN CONTINUÏTEIT

De continuïteit van een organisatie verbetert sterk dankzij desktopvirtualisatie. Storingen kunnen 

sneller worden hersteld en complete virtuele omgevingen kunnen geback-upt worden, zonder de 

bedrijfsprocessen stil te leggen. Desktopvirtualisatie biedt daarnaast een veiligheid en bescher-

ming voor bedrijfsgegevens, want alle informatie wordt centraal opgeslagen. Het kan dus ook 

centraal – op de server – beveiligd worden.

UNIFORMITEIT EN PERFORMANCE

Op welke locatie u ook bent, en waar u ook inlogt, u heeft altijd uw eigen desktop. Zo werkt u altijd 

en overal uniform. En als u grafische toepassingen gebruikt, is desktopvirtualisatie optioneel uit te 

rusten met grafische kaarten voor een optimale performance.

PROBEER HET ZELF

AENC biedt u een complete proefomgeving aan voor desktopvirtualisatie. Dat kan bij u op locatie 

of bij ons in het datacenter. U krijgt van ons een demo-account, waarmee u inlogt op de proef-

omgeving. Gedurende 60 dagen gebruikt, toetst en ervaart u alle functionaliteiten. De omgeving 

kunnen we indien gewenst, naar uw voorkeur, flexibel opschalen in capaciteit. Of uitbreiden met 

extra applicaties.

KOSTEN- EN TIJDBESPARING

Desktopvirtualisatie gaat gepaard met standaardisatie en centralisatie van hardware. De kosten 

van aanschaf, beheer en onderhoud nemen hierdoor sterk af. En ICT-personeel is minder tijd kwijt 

aan installatie, serverbeheer en patches.

MOBILE DEVICE MANAGEMENT, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN

AENC. WE ALL NEED CONNECTION

- Altijd optimaal werken

- Minimaliseert veiligheidsrisico’s

- Eén totaaloplossing

- Volledige controle

- Centraal beheer en onderhoud

NA EEN CALAMITEIT ALS BRAND OF BLIKSEM SNEL WEER AAN DE SLAG, ZONDER VERLIES VAN DATA

BACK-UP EN REPLICATIE

HET NIEUWE WERKEN

Stel dat uw bedrijfspand wordt getroffen door een calamiteit als brand, waterschade of bliksem. Uw ICT-omgeving heeft dan 

vaak ook schade, of gaat zelfs verloren. Met onze back-up en replicatieservice kunt u weer snel en volledig aan de slag met uw 

business. Een geruststellend idee. AENC biedt krachtige, gebruiksvriendelijke en betaalbare oplossingen voor back-up en be-

schikbaarheid. Goed voor de continuïteit van uw organisatie. 

DE VOORDELEN VAN BACK-UP EN REPLICATIE

SERVERVIRTUALISATIE EN BACK-UP EN REPLICATIE

Eén van de redenen om te kiezen voor een virtueel serverplatform - een server die via virtualisa-

tiesoftware is opgedeeld in kleinere gedeelten - is het uitgebreide aanbod in opties voor back-up 

en replicatie. Met onze software-oplossingen maakt u heel eenvoudig back-ups van uw virtuele 

servers. De software heeft standaard ook een replicatieoptie. Hiermee maakt u een extra kopie 

van uw serveromgeving naar een andere locatie. Dit kan binnen uw eigen omgeving, een eventue-

le andere eigen vestiging of anders gewoon bij AENC in het datacenter. 

REPLICATIESERVICE

Met de replicatieservice van AENC staat uw data op een storage appliance die speciaal voor u 

ingezet wordt, en uw eigendom is. Daarnaast heeft AENC een server en een switch standby in het 

datacenter. In geval van een calamiteit gebruikt u deze hardware om uw eigen ICT-omgeving snel 

weer in de lucht te brengen op de uitwijklocatie.

Normering

Onze replicatieservice is zeer geschikt voor organisaties die moeten voldoen aan normeringen als 

ISO27001 of NEN7510. In deze normen wordt geëist dat data ook op een fysiek andere locatie 

staat. Onze replicatieservers staan in een Nederlands datacenter dat voldoet aan ISO27001. 

Omdat opslag van gegevens moet voldoen aan de Wet Persoonsgegevens, is het raadzaam om uw 

data in Nederland op te slaan.

Schaalbaar

Onze replicatieservice is schaalbaar en uitbreidbaar. U kunt dus zoveel opslaan als u wilt. Onze 

software heeft bovendien bewakings- en rapportagetools. Zo krijgt u meer inzicht en kunt u snel-

ler handelen of bijvoorbeeld problemen voorkomen.

BEHEER EN CONTROLE

AENC kan het complete beheer en de controle van uw back-up voor u overnemen. Iedere ochtend 

wordt uw back-up door onze servicedesk gecontroleerd op correcte werking. En als er problemen 

zijn, lossen we die direct voor u op. Zo heeft u maximale zekerheid dat uw back-up goed geregeld 

is. 

BACK-UP EN REPLICATIE, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN

AENC. WE ALL NEED CONNECTION

- Een dagelijkse encrypted replicatie van uw server

- Volledig gecontroleerd en gemanaged door AENC

- Gebruik van datacenter met ISO27001 certificering

- Snelle doorstart bij calamiteiten

- Standby server en switch voor snelle opstart op uitwijklocatie
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INTERACTIE MET UW STUDENTEN OF CURSISTEN

ONDERWIJZEN EN TRAINEN

Lesgeven en trainen is geen eenrichtingsverkeer. Of u nu Duitse grammatica uitlegt, de werking van de aorta toont of een 

EHBO-training geeft: u wilt interactie met uw leerlingen, geneeskundestudenten of cursisten. Want met hun reacties 

kunt u peilen of uw verhaal ‘landt’, of het begrepen wordt. Dát is effectief onderwijzen.

AENC ADVISEERT U OVER AL UW AUDIOVISUELE APPARATUUR

Interactie in de klas of tijdens een college of cursus: met de juiste audiovisuele apparatuur ontstaat dat als vanzelf. Denk aan een 

digitaal schoolbord, waarmee u gemakkelijk content deelt en ter plekke aanpast. AENC adviseert u graag over de vele mogelijk-

heden. Van een losse beamer tot een breed scala aan apparaten die met elkaar zijn verbonden: wij leveren, installeren en zorgen 

dat het werkt. Als u dat wilt verzorgen we ook het beheer en onderhoud. Zodat u er geen omkijken meer naar heeft.

DE VOORDELEN VAN ONDERWIJZEN EN TRAINEN

- Plaats-, tijd en mediumonafhankelijk

- Snel en gemakkelijk uw lesmateriaal delen

- Eenvoudig aan te sluiten op uw softwaresysteem

- Betrokkenheid en interactie tijdens de les of training

DIGITALE SCHOOLBORDEN

Uw lesmateriaal tonen, filmpjes 

afspelen en ter plekke met digitale 

pen erbij schrijven

BEDIENINGSPANELEN

Op één gebruikersvriendelijk pa-

neel of touchscreen al uw appara-

tuur bedienen

BEELD EN GELUID

Uw presentatie kracht bij zetten 

met beamers, beeldschermen, 

microfoons en speakers

BRING YOUR OWN DEVICE

Alle smartphones, tablets en com-

puters aan elkaar koppelen tot één 

interactieve lesomgeving

VISUALIZERS

Snel en eenvoudig foto’s, boeken of 

andere 3D-objecten op een scherm 

tonen

MEEKIJKEN EN OPNEMEN

Uw les live laten zien in andere 

ruimtes, streamen op internet, of 

opnemen en archiveren

WAAR WIJ U MEE KUNNEN HELPEN?

AENC. WE ALL NEED CONNECTION
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UW LESMATERIAAL TONEN, FILMPJES AFSPELEN EN TER PLEKKE MET DIGITALE PEN ERBIJ SCHRIJVEN  

DIGITALE SCHOOLBORDEN

ONDERWIJZEN EN TRAINEN

Samen werken aan optimaal digitaal onderwijs. Een goede leerkracht of trainer maakt het grootste verschil, maar een digitaal 

schoolbord staat met stip op nummer 2. Samen creëren ze een inspirerende leeromgeving met veel interactieve mogelijkheden. 

De ene gebruiker is vooral enthousiast over een digitaal schoolbord vanwege het prettige gebruik of de slimme pen. De ander 

vanwege de vernieuwende technische hoogstandjes of het eenvoudige beheer. Wij worden vooral enthousiast van alle positieve 

reacties.

DE VOORDELEN VAN EEN DIGITAAL SCHOOLBORD

LED TOUCH SCREEN

Dankzij hoogwaardige resoluties heeft u superieure beeldkwaliteit tot wel 213 cm, diagonaal gemeten. 

Automatisch inloggen via een smartcard of smartphone maakt de bediening erg gebruiksvriendelijk. Tien 

personen tegelijkertijd kunnen met de vinger op het scherm schrijven. Maar u kunt ook de unieke, slimme 

pen gebruiken. Kalibreren is niet nodig en er hoeven geen drivers geïnstalleerd te worden.

SOFTWARE

Op zeer gebruiksvriendelijke manier zelf lessen maken, met speciale tools voor het primair, voortgezet, 

middelbaar en hoger onderwijs. In de community lessen delen en gebruiken op school-, bestuurs- of lande-

lijk niveau. De software draait in de Cloud en is dus overal vandaan te gebruiken. PowerPoint presentaties 

importeren of de cursus exporteren naar PDF? Ook dat is mogelijk binnen de software.

HOOGTEVERSTELLING, MOBIELE LIFTEN EN WHITEBOARDS

Niet iedereen is even groot en sommige zaken moeten de hele week op het bord blijven staan. Dan is een 

hoogteverstellingssysteem in combinatie met een set whiteboards erg handig. Als u de interactieve oplos-

sing in meerdere ruimtes wil gebruiken dan is een mobiele lift, die ook nog eens kan kantelen, een uitkomst. 

Veiligheid staat op één: alle systemen zijn uitgerust met veiligheidsstekkers.

PC MODULES

In de LED touch screens kunt u een aantal PC modules integreren. Geen losse kabels meer en alles optimaal 

op elkaar afgestemd. De PC module is voorzien van een krachtige Intel processor, een Ultra HD grafische 

kaart en een razendsnelle SSD schijf. De PC modules zijn ontworpen zonder concessies te doen aan kwali-

teit en duurzaamheid. Het is niet voor niets dat de modules geleverd worden met 3 jaar volledige garantie.

INTERACTIEVE BEAMER

Verander ieder presentatiebord of whiteboard in een interactief oppervlak tot wel 254 cm,  diagonaal 

gemeten. Dankzij de ultrakorte projectieafstand zijn er geen hinderlijke schaduweffecten en is er nauwelijks 

lichtverlies. Het oppervlak is met digitale pennen, vingers en bij een whiteboard ook met gewone stiften te 

beschrijven. Een interactieve beamer is een veelzijdig en zeer eenvoudig te gebruiken leermiddel.

DIGITALE SCHOOLBORDEN, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN

AENC. WE ALL NEED CONNECTION

- Optimale betrokkenheid en interactie

- Up-to-date en inspirerend onderwijs

- Snel en makkelijk opslaan en delen

- Veelzijdige software
- Alles-in-één oplossing



UW PRESENTATIE KRACHT BIJ ZETTEN MET BEAMERS, BEELDSCHERMEN, MICROFOONS EN SPEAKERS 

BEELD EN GELUID

ONDERWIJZEN EN TRAINEN

Uw verhaal is uiteraard het meest belangrijk. Als dat niet in orde is, houdt alles op. Maar kwalitatief goede beeld- en geluids-

ondersteuning staat met stip op nummer twee. Uw boodschap en onze apparatuur zorgen voor de ideale match. Beamers en 

displays verzorgen kraakheldere beelden onder praktisch iedere lichtomstandigheid. Speakers en microfoons geven een uitste-

kende verstaanbaarheid tot in iedere hoek van de onderwijs- of trainingsruimte. Door deze middelen optimaal op elkaar af te 

stemmen ontstaat een multifunctionele audiovideo-oplossing die uw lessen, colleges, trainingen of cursussen meerwaarde geeft.

DE VOORDELEN VAN BEELD EN GELUID

- Helder leesbaar beeld

- Duidelijk verstaanbaar geluid

- Uw boodschap krijgt de juiste ondersteuning

- Voor iedere ruimte een passende oplossing

- Attentie bij uw toehoorders

BEAMERS

Een beamer wordt nog steeds veel gebruikt in onderwijs- en trainingsruimtes. In leslokalen is een 

ultra short throw (zeer korte projectie-afstand) beamer een goede keuze, in grotere zalen is dat 

een high end (hoge lichtopbrengst) projector. Er zitten steeds vaker LED lampen in de beamers. 

Groot voordeel daarvan zijn de veel langere branduren: een LED lamp gaat tot 30.000 uur mee.

BEELDSCHERMEN

Een alternatief voor een beamer is een LED display. Ultra dunne schermen, haarscherpe beelden 

en afmetingen tot wel 266 cm, diagonaal gemeten. U kunt ook meerdere schermen samen als één 

video wall gebruiken. Dat is ook een manier om een scherm van een grote afmeting te realiseren. 

Een LED display heeft veel branduren, is energiezuinig en behoeft nauwelijks onderhoud. Met de 

nieuwere OLED techniek kunnen we zelfs oprolbare schermen voor u installeren.

MICROFOONS

Voor het versterken van spraak zijn er allerlei verschillende microfoons. Zo zijn er oor-, revers- en 

(draadloze) handheld microfoons, die de spreker goed verstaanbaar maken. Een grensvlak- en 

plafondmicrofoon nemen de geluiden uit de hele ruimte op en versterken die. Dit is vooral handig 

als geluid opgenomen moet worden of als er meegeluisterd wordt in een andere ruimte.

LUIDSPREKERS

Luidsprekers zijn er in alle soorten, formaten en opstellingen. Afhankelijk van het soort geluid dat 

u wilt versterken, zorgen wij voor een passende oplossing voor u. Zo bouwen wij een geluidsin-

stallatie om muziek weer te geven anders op dan een installatie voor het verstaanbaar maken van 

spraak. 

BEELD EN GELUID, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN

AENC. WE ALL NEED CONNECTION



UW PRESENTATIE KRACHT BIJ ZETTEN MET BEAMERS, BEELDSCHERMEN, MICROFOONS EN SPEAKERS 
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(draadloze) handheld microfoons, die de spreker goed verstaanbaar maken. Een grensvlak- en 

plafondmicrofoon nemen de geluiden uit de hele ruimte op en versterken die. Dit is vooral handig 

als geluid opgenomen moet worden of als er meegeluisterd wordt in een andere ruimte.
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Luidsprekers zijn er in alle soorten, formaten en opstellingen. Afhankelijk van het soort geluid dat 
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SNEL EN EENVOUDIG FOTO’S, BOEKEN OF ANDERE 3D-OBJECTEN OP EEN SCHERM TONEN

VISUALIZERS

ONDERWIJZEN EN TRAINEN

Een levend insect haarscherp vergroot tonen. Een visueel trainingsschema of afbeeldingen uit de cursusmap projecteren. Of een 

voorwerp dat een leerling heeft meegenomen direct in het groot bekijken. Het kan allemaal met de visualizer: een onmisbare 

tool binnen vernieuwend onderwijs. Een visualizer of documentencamera is een camera die o.a. foto’s, documenten en 3D-ob-

jecten vergroot weergeeft op een digitaal schoolbord of projectiescherm. Ook kan de camera video’s maken van de objecten en 

deze opslaan en delen. 

DE VOORDELEN VAN EEN VISUALIZER

UITSTEKENDE BEELDKWALITEIT

Prachtige beelden dankzij een tot 60 fps full HD (1080p resolutie) camera. Hoge kleurnauw-

keurigheid, schaduwvrije belichting en maximale scherpte. Slimme technieken zorgen voor een 

eenvoudige, intuïtieve positionering van de objecten.

CREËER MULTIMEDIA PRESENTATIES

De opnamefunctionaliteit van de visualizer is niet beperkt tot de eigen camera en microfoon. Sluit 

een pc of tablet aan op de visualizer en neem externe content – zoals  PowerPoint presentaties, 

digitale foto’s, webpagina’s en pdf’s – eenvoudig op met voice-overs en in hoge resolutie.

BESCHRIJFBAAR WERKOPPERVLAK

Zelfklevende dry-erase werkvlakken kunt u als accessoire erbij nemen. Eenmaal bevestigd aan 

het werkvlak schrijft u gemakkelijk met gewone whiteboard markers. Zodat u de visualizer kunt 

gebruiken als whiteboard of digitale flipover. Ook kunt u zo handgeschreven materiaal toevoegen 

tijdens opnames.

FLEXIBELE INSTALLATIE

U hebt de keuze uit een hele range van compacte en draagbare modellen. Maar mocht u nu geen 

ruimte hebben voor een visualizer op tafel, dan is het installeren van een documentcamera aan 

het plafond een alternatief. Dezelfde functionaliteit maar dan innovatief weggewerkt in de ruimte.

OPNAMEFUNCTIONALITEIT

Een interne opnamefunctionaliteit en roterende camerakop maken het mogelijk volledige lessen 

en trainingen vast te leggen. Inclusief de audio. Dit biedt een snelle en eenvoudige oplossing voor 

in-house producties van bijvoorbeeld trainingsvideo’s of lesinstructies. U hoeft geen statief, lam-

pen, microfoons, of iets anders op te zetten.  

VISUALIZERS, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN

AENC. WE ALL NEED CONNECTION

- Maakt foto’s en filmpjes van de objecten 

- Zelf tekst en tekeningen toevoegen

- Zeer eenvoudig in gebruik

- Inscannen is niet nodig

- Vergroot praktisch alle 2D en

3D-objecten uit



ALLE SMARTPHONES, TABLETS EN COMPUTERS AAN ELKAAR KOPPELEN TOT ÉÉN INTERACTIEVE LESOMGEVING

BRING YOUR OWN DEVICE

ONDERWIJZEN EN TRAINEN

Tablets en all-in-one pc’s nemen een steeds prominentere plaats binnen onderwijs en training in. Daarnaast heeft iedereen 

tegenwoordig wel een smartphone, tablet of laptop in bezit. Al deze apparaten kunnen aan een digitaal schoolbord, maar ook 

aan elkaar gekoppeld worden. Zo ontstaat er één interactieve onderwijsomgeving. De mogelijkheden zijn eindeloos. Een quiz af-

nemen, stemmingen houden, oefeningen maken of peilen hoe cursisten de training vonden… het is in een handomdraai geregeld. 

Bovendien bevorderen Bring Your Own Device-toepassingen een actievere deelname en zorgen ze voor meer enthousiasme. 

DE VOORDELEN VAN BRING YOUR OWN DEVICE

- Actievere deelname

- Meer plezier

- Bevordert samenwerking

- Zeer veel toepassingsmogelijkheden

- Geschikt voor alle devices met wifi

3-IN-1 TABLET

Dit is niet alleen een tablet, maar ook een volwaardige Windows laptop. U kunt er direct mee aan 

de slag. Er is met meerdere gebruikersaccounts op te werken. Erg handig als niet iedereen een 

eigen tablet heeft. De accu gaat probleemloos de hele lesdag mee en een hoogwaardige camera 

zorgt voor haarscherpe foto’s en video-opnames. Met deze camera kunt u ook eenvoudig op af-

stand communiceren. Bij de 3-in-1 tablet kunt u een koffer nemen, waarin u tot 16 tablets tegelijk 

bewaart en oplaadt.

CONNECT SOFTWARE

Eersteklas interactie met een digitaal schoolbord. Een quiz afnemen, stemmingen houden of 

samen een mindmap maken met behulp van tablets, pc’s of smartphones? Dit kan met de speci-

ale connect software. Vanaf een eigen pc of touchscreen stuurt u afbeeldingen en oefeningen 

naar het apparaat van leerlingen of cursisten. Nadat ze de opdracht hebben gemaakt, sturen ze 

de oplossingen weer terug. Om de oplossing klassikaal te bespreken, kunt u alles samen in beeld 

brengen op het touchscreen. Live meekijken vanaf afstand om te zien hoe er gewerkt wordt, is ook 

mogelijk. Zo kunt u direct gerichte hulp bieden.

ALL-IN-ONE PC

De all-in-one pc is speciaal afgestemd op lessituaties. In een handomdraai is deze 21,5” pc een 

tablet waaraan meerdere leerlingen tegelijk kunnen werken. En daarmee zijn de toepassings-

mogelijkheden groot. De all-in-one pc is ideaal voor coöperatieve werkvormen. Het apparaat 

is gemakkelijk mee te nemen en overal te gebruiken, want de monitor en desktop zijn namelijk 

samengevoegd. Dit bespaart niet alleen energie, maar is ook heel praktisch.

BRING YOUR OWN DEVICE, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN

AENC. WE ALL NEED CONNECTION

OP ÉÉN GEBRUIKERSVRIENDELIJK PANEEL OF TOUCHSCREEN AL UW APPARATUUR BEDIENEN

BEDIENINGSPANELEN

ONDERWIJZEN EN TRAINEN

Inspirerend en goed lesgeven of trainen is al een uitdaging op zich. Dan wilt u geen halve technicus moeten zijn om met de 

apparatuur te kunnen werken. Een bedieningspaneel is de ideale oplossing. Met een bedieningspaneel bedient u op eenvoudige 

en begrijpelijke wijze alle apparatuur in het klas-, cursuslokaal of de collegezaal. Van een compact knoppenpaneel, waarmee u de 

meest gebruikte functies bedient, tot een fraai touchscreen waarin alle mogelijkheden verwerkt zijn.

DE VOORDELEN VAN EEN BEDIENINGSPANEEL

- Geen technische kennis nodig

- Gebruikersvriendelijk

- Volledig geïntegreerd in de ruimte

- Op afstand bedienbaar

- Naar eigen wens in te richten

VAN KNOPPENPANEEL …

Een paneel met een uiteenlopend aantal knoppen waarachter we de meest gebruikte functiona-

liteiten van de audiovisuele installatie programmeren. Bijvoorbeeld het aan- en uitzetten van de 

apparatuur, het harder en zachter zetten van het geluid en het kiezen van de verschillende input-

bronnen zoals pc, laptop of Blu-ray speler. Ideaal toe te passen in klas- of trainingslokalen.

MOBIEL DEVICE

Verander een Android of Apple tablet of smartphone in een volledig functioneel bedie-

ningspaneel. Via een eenvoudig te gebruiken applicatie is er realtime controle over onder andere 

AV-apparatuur, verlichting, zonnewering en temperatuur. De mobiele apparaten communiceren 

naadloos met het besturingssysteem. En niet alleen in de ruimte, maar ook op afstand is alle appa-

ratuur in een handomdraai te bedienen.

INBOUW

Kies voor een prachtig geïntegreerd bedieningspaneel in het bureau. Ook de bekabeling werken 

we netjes weg. Geen losliggende kabels meer of kabels die opeens kwijt zijn of meegenomen. En 

als de docent klaar is met college geven, klapt hij of zij het bedieningspaneel in en is het bureau 

weer leeg en netjes. Een matzwarte of stijlvolle, geborsteld aluminium behuizing zorgt voor een 

fraaie afwerking in de collegezaal.

… TOT TOUCHSCREEN

Een volledig ingericht en voorgeprogrammeerd aanraakscherm waarin alle functionaliteiten van 

de collegezaal verwerkt zijn. Van het bedienen van de apparatuur tot het aansturen van de ver-

lichting, de zonwering en de airconditioning. Alle bedieningsschermen richten we overzichtelijk en 

naar wens in en zijn zeer eenvoudig te bedienen. Zodat de docent gewoon blijft doen waarvoor hij 

of zij in de collegezaal is: college geven.

BEDIENINGSPANELEN, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN

AENC. WE ALL NEED CONNECTION
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weer leeg en netjes. Een matzwarte of stijlvolle, geborsteld aluminium behuizing zorgt voor een 
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UW LES LIVE LATEN ZIEN IN ANDERE RUIMTES, STREAMEN OP INTERNET, OF AUTOMATISCH OPNEMEN EN ARCHIVEREN   

MEEKIJKEN EN OPNEMEN

ONDERWIJZEN EN TRAINEN

Studenten of cursisten kunnen veel leren door in de praktijk mee te kijken, maar mogen niet altijd in de betreffende ruimte 

aanwezig zijn. Een meekijkruimte biedt dan uitkomst. Live beeld en geluid zorgen ervoor dat niemand iets hoeft te missen en er 

kunnen direct vragen gesteld worden. Daarnaast is alle video en audio content naar het internet te streamen, zodat een deelne-

mer die niet aanwezig is, real time óf op een later tijdstip mee kan kijken en luisteren. Dankzij internet streaming zijn ook allerlei 

e-learning toepassingen zoals onderwijs- en bedrijfsopleidingen mogelijk. Het lesmateriaal is altijd en overal beschikbaar.

DE VOORDELEN VAN MEEKIJKEN EN OPNEMEN

- Geen verstoring in de praktijkruimte

- Plaats- en tijdonafhankelijk

- Groter bereik

- Lesstof altijd beschikbaar

- Kosten- en tijdbesparingen

MEEKIJKEN EN -LUISTEREN

Haarscherpe beelden vanuit bijvoorbeeld een operatiekamer weergegeven in een meekijkruimte. 

Via een dome camera kunnen studenten gewoon live meekijken terwijl de artsen ongestoord hun 

werk kunnen doen. Dankzij een real time audioverbinding kan de docent uitleg geven en kunnen 

studenten vragen stellen.

E-LEARNING

Dankzij e-learning is uw lesmateriaal altijd en overal beschikbaar. Bied uw studenten en cursis-

ten de mogelijkheid om live of op een later tijdstip uw lessen, colleges, trainingen en cursussen 

te volgen. Toon niet alleen de lesstof, maar ook de docent, trainer of medestudenten. E-learning 

toepassingen brengen flexibiliteit, besparingen in reistijd en –kosten en maken bovendien leren 

on demand mogelijk.  

VAST OF MOBIEL

Meestal integreren wij de dome camera’s en microfoons in uw ruimtes. Maar wij leveren ook mo-

biele streaming oplossingen. Het kan zijn dat u geen budget heeft om in meerdere ruimtes een set 

te installeren. Of u maakt niet zo vaak gebruikt van streaming, waardoor u het niet nodig vindt om 

een vaste set te installeren. Dan is een mobiele oplossing een goede keuze voor u.

STREAMEN EN ARCHIVEREN

Stream alle beeld- en geluidopnames naar het internet en communiceer online met iedere 

gewenste doelgroep. Elke, al dan niet geautoriseerde, geïnteresseerde kan live of op een later 

tijdstip de aangeboden content zien en horen. Alle live streams worden namelijk automatisch 

opgeslagen en gearchiveerd. Indien gewenst op een eigen internetportaal, opgemaakt in eigen 

huisstijl.

MEEKIJKEN EN OPNEMEN, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN

AENC. WE ALL NEED CONNECTION



GEMAKKELIJK KNOPEN DOORHAKKEN

VERGADEREN

Vergaderingen zijn noodzakelijk om beslissingen te nemen en knopen door te hakken. Fijn als dat snel en gemakkelijk 

gaat. Maar waarbij iedereen wél de ruimte krijgt om z’n stem te laten horen. Zodat de beslissingen die u met elkaar neemt, 

breed gedragen zijn.

AENC MAAKT VERGADEREN EFFICIËNT

AENC adviseert u graag over solide audiovisuele apparatuur waarmee uw vergaderingen efficiënt verlopen. Denk aan video-

schermen waar alle deelnemers van de vergadering eenvoudig hun content aan kunnen toevoegen – met één swipe op hun 

tablet of telefoon. Waar de deelnemers zich bevinden maakt niet uit: allemaal in dezelfde ruimte of wereldwijd verspreid. Wij 

zorgen ervoor dat alle apparatuur real time met elkaar verbonden is. En er zijn nog veel meer mogelijkheden.

DE VOORDELEN VAN VERGADEREN

- Plaats-, tijd- en mediumonafhankelijk

- Korte lijnen, snel informatie uitwisselen

- Efficiënt samenwerken, snellere besluitvorming

- Forse besparing op reis- en verblijfskosten

- Gemakkelijk vergaderen vanaf uw eigen tablet, laptop of desktop

VIDEO COLLABORATION

De juiste mensen altijd en overal 

binnen bereik, waar en wanneer 

ook ter wereld

DRAADLOOS EN BYOD

Koppel tot wel 64 mobiele devices 

en creëer één functioneel draadloos 

vergaderplatform

DISCUSSIESYSTEMEN

Uitstekende verstaanbaarheid 

dankzij veelzijdige microfoons en 

krachtige speakers

MEEKIJKEN EN OPNEMEN

De vergadering live laten zien in 

andere ruimtes, streamen, of opne-

men en archiveren

BEDIENINGSPANELEN

Op één gebruiksvriendelijk paneel 

of touchscreen al uw apparatuur 

bedienen

VERGADERRUIMTE BEHEER

Via een online platform vergaderin-

gen inplannen en vergaderruimtes 

beheren

WAAR WIJ U MEE KUNNEN HELPEN?

AENC. WE ALL NEED CONNECTION
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Via een dome camera kunnen studenten gewoon live meekijken terwijl de artsen ongestoord hun 

werk kunnen doen. Dankzij een real time audioverbinding kan de docent uitleg geven en kunnen 

studenten vragen stellen.

E-LEARNING

Dankzij e-learning is uw lesmateriaal altijd en overal beschikbaar. Bied uw studenten en cursis-

ten de mogelijkheid om live of op een later tijdstip uw lessen, colleges, trainingen en cursussen 

te volgen. Toon niet alleen de lesstof, maar ook de docent, trainer of medestudenten. E-learning 

toepassingen brengen flexibiliteit, besparingen in reistijd en –kosten en maken bovendien leren 

on demand mogelijk.  

VAST OF MOBIEL

Meestal integreren wij de dome camera’s en microfoons in uw ruimtes. Maar wij leveren ook mo-

biele streaming oplossingen. Het kan zijn dat u geen budget heeft om in meerdere ruimtes een set 

te installeren. Of u maakt niet zo vaak gebruikt van streaming, waardoor u het niet nodig vindt om 

een vaste set te installeren. Dan is een mobiele oplossing een goede keuze voor u.

STREAMEN EN ARCHIVEREN

Stream alle beeld- en geluidopnames naar het internet en communiceer online met iedere 

gewenste doelgroep. Elke, al dan niet geautoriseerde, geïnteresseerde kan live of op een later 

tijdstip de aangeboden content zien en horen. Alle live streams worden namelijk automatisch 

opgeslagen en gearchiveerd. Indien gewenst op een eigen internetportaal, opgemaakt in eigen 

huisstijl.
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DE JUISTE MENSEN ALTIJD BINNEN BEREIK, WAAR EN WANNEER OOK TER WERELD

VIDEO COLLABORATION

VERGADEREN

Video collaboration is de meest efficiënte manier voor u om mensen bij elkaar te brengen en te laten vergaderen. Of het nu een 

1-op-1 videogesprek of een conferentie met meerdere deelnemers is, video collaboration is een multifunctionele oplossing 

voor meerdere toepassingen. Professionele audio en video conferencing, draadloze presentatie en samenwerking, opname, 

streaming en distributie: u creëert met video collaboration één multifunctioneel en efficiënt vergaderplatform.

DE VOORDELEN VAN VIDEO COLLABORATION

VIDEOVERGADEREN: IN DE CLOUD ÓF TRADITIONEEL

Samenwerken vanaf verschillende plaatsen, via zowel traditionele verbinding als videovergaderen 

in de cloud. Draadloos of via HDMI. U kunt tot 25 deelnemers tegelijkertijd mee laten doen met 

een eigen PC of mobiel apparaat.

OPNEMEN EN VASTLEGGEN

Neem vergaderingen, conferenties, lezingen en presentaties op. U legt niet alleen de content vast, 

maar ook de presentator, lokale deelnemers of deelnemers of afstand. U slaat alles lokaal of in de 

Cloud op, om de vergadering later nog eens rustig terug te kijken.

STREAMING EN DISTRIBUTIE

Live streaming van vergaderingen, presentaties, trainingen en aankondigingen richting het grote 

publiek. Deelnemers hoeven niet per se aanwezig te zijn, maar kunnen op locaties op afstand of in 

meekijkruimtes meedoen.

PROFESSIONELE AUDIOCONFERENCING

Een audiomixer en een rij microfoons staan garant voor ongeëvenaard en natuurlijk geluid. 

Vierentwintig ingebouwde microfoonelementen zorgen ervoor dat het opname bereik twee keer 

groter is dan bij traditionele microfoons.

SUPERIEURE CAMERA

Een Pan Tilt en Zoom camera verzorgt haarscherpe full HD 1080p videobeelden voor u. Het 

grote zoombereik zorgt voor heldere close-ups van deelnemers en objecten. En dankzij het brede 

overzicht worden alle deelnemers in de ruimte opgenomen. U kunt diverse presets instellen voor 

optimaal gebruikersgemak.

DRAADLOZE PRESENTATIE EN SAMENWERKING

Maak draadloze verbinding vanaf iedere laptop of mobiel apparaat en deel tot vier devices tegelij-

kertijd. De interactieve whiteboardfunctie maakt het u mogelijk om content te delen, te schrijven 

en aantekeningen te maken via een eigen apparaat of touch display.

VIDEO COLLABORATION, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN

AENC. WE ALL NEED CONNECTION

- Groen vergaderen

- Kosten- en tijdbesparing

- Vaker overleg

- Efficiënter

- Iedereen kan meedoen
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UITSTEKENDE FUNCTIONALITEIT EN VERSTAANBAARHEID DANKZIJ VEELZIJDIGE MICROFOONS EN KRACHTIGE SPEAKERS

DISCUSSIESYSTEMEN

VERGADEREN

Een discussiesysteem, in combinatie met de juiste speakers, is het ideale middel om de verstaanbaarheid tijdens uw vergadering 

te optimaliseren. Zodat de deelnemers zich volledig kunnen concentreren op de inhoud. Van een kleinschalig overleg tot een 

groot congres. De voorzitter heeft alle touwtjes in handen en kan zelf bepalen wie er mag spreken en hoeveel personen er maxi-

maal aan een discussie mogen deelnemen. U kunt discussies opnemen en later terugluisteren en uitwerken. U kunt meningen 

peilen en anonieme stemmingen houden. Een discussiesysteem is een veelzijdige vergadertool.

DE VOORDELEN VAN EEN DISCUSSIESYSTEEM

DRAADLOOS

Uiterst flexibel, een perfecte oplossing voor lastige en veeleisende locaties. U hoeft geen kabels 

aan te laten leggen of gaten te laten boren. Een goede verbinding is gegarandeerd tot ten minste 

30 meter en de batterijen hebben een grote capaciteit. Een draadloos discussiesysteem kan in 

heel korte tijd worden opgesteld of verwijderd, zodat u uw vergader- en congresruimtes beter en 

effectiever kunt gebruiken.

BESTURINGSSOFTWARE

U heeft uitgebreide mogelijkheden dankzij de meegeleverde conferentiesoftware. Van het 

beheren van stemrondes en een tolkfunctie tot aanwezigheidsregistratie, toegangscontrole en 

opname. De software is geoptimaliseerd voor bediening via touchscreens, waardoor het beheer 

zo intuïtief mogelijk is.

AUTOMATISCHE CAMERABESTURING

De actuele spreker kunt u automatisch weergegeven op schermen in de hoofdzaal, tolkcabines 

of andere ruimtes. Er is geen beheerder nodig en deze functionaliteit is ideaal te combineren met 

videoconferenties.

AUDIO

Het juiste geluid voor de juiste toepassing. Een breed scala aan wand- en plafondspeakers, ver-

sterkers en microfoons om iedere vergaderruimte van u in te richten met hoogwaardige audio. 

Een akoestische analyse vooraf maakt deel uit van onze totale audio-oplossing. Dit voorkomt 

rondzingende microfoons, weerkaatsingen tegen muren en vervelende echo’s. Iets dat in de prak-

tijk anders maar al te vaak misgaat.

AFGESTEMD OP DE GEBRUIKER

Intelligente discussiesystemen zijn ontworpen met het oog op een zo groot mogelijke gebruiks-

vriendelijkheid voor u. De vergaderposten zijn intuïtief en door twee deelnemers tegelijkertijd te 

gebruiken. De randen zijn verwisselbaar, zodat elke vergaderpost aan het interieur van uw ruimte 

aangepast kan worden.

DISCUSSIESYSTEMEN, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN

AENC. WE ALL NEED CONNECTION

- Perfecte versterking

- Ongestoord elkaar aanhoren

- Geen notulist nodig

- Direct stemmen 

- Tolken in andere talen



KOPPEL TOT WEL 64 MOBIELE DEVICES EN CREËER ÉÉN FUNCTIONEEL DRAADLOOS VERGADERPLATFORM

DRAADLOOS EN  BYOD

VERGADEREN

Mobiele devices zoals smartphones, tablets en laptops zijn niet meer weg te denken in de communicatiemaatschappij van nu. Al 

deze apparaten kunnen aan elkaar gekoppeld worden tot één functioneel vergaderplatform. U kunt informatie en vergaderstuk-

ken delen, mee laten vergaderen op afstand of stemmingen en meningen peilen, desnoods anoniem. Het aantal typen devices 

is echter enorm, vaak met verschillende resoluties en aansluitingen. Grote kans dat de connectie van uw apparaat met andere 

apparaten of een beeldscherm niet direct in één keer werkt. Gelukkig is dit verleden tijd. In een paar eenvoudige stappen maakt 

u draadloze verbinding en creëert u een functioneel vergaderplatform.

DE VOORDELEN VAN DRAADLOOS EN BYOD

DIGITAAL VERGADEREN

Dankzij Bring Your Own Device kunt u alle vergaderstukken digitaal delen en op ieder apparaat 

openen. Ze zijn altijd en overal binnen handbereik. Zo werkt u niet alleen efficiënter, u hoeft de 

stukken ook niet meer uit te printen. Digitaal wordt dan direct duurzaam vergaderen en het 

scheelt u ook in de kosten. Uw vergaderstukken zijn altijd actueel, een allerlaatste wijziging kunt u 

namelijk simpel corrigeren en communiceren. Digitaal vergaderen biedt mogelijkheden en voor-

delen voor iedere organisatie.

GEBRUIKERSGEMAK MET SHAREPOD

Binnen een paar stappen draadloos vergaderen? Maak verbinding met het netwerk, start de 

software of de app op en u bent verbonden. Voor gastdeelnemers is een zogenaamde SharePod 

ideaal: een unieke koppeling om draadloos elke HDMI bron te verbinden. U plaatst de SharePod 

op de vergadertafel. Elk apparaat dat nu via een HDMI kabel op de SharePod aangesloten wordt, 

stuurt het beeld draadloos door naar het scherm. U hoeft geen instellingen aan te passen en geen 

software te installeren. De SharePod neemt alles uit handen.

MEERDERE DEELNEMERS EN SCHERMEN

Er kunnen tot wel 64 deelnemers tegelijk gebruik maken van de draadloze verbinding en zo 

digitaal met elkaar vergaderen. Toon tot vier devices tegelijk op één presentatiescherm en creëer 

realtime interactie en samenwerking. De voorzitter bepaalt zelf wie met welk apparaat op het 

scherm getoond wordt en houdt zo de controle over de vergadering. En het beeld van het presen-

tatiescherm op alle aangesloten apparaten tonen? Ook dat is mogelijk via deze draadloze verbin-

dingsoplossing.

BEVEILIGING

Het beveiligen van uw zakelijke gegevens is een belangrijk aandachtspunt binnen het BYOD 

vergaderen. Uw informatie komt terecht op apparaten van anderen en zeker voor vertrouwelij-

ke zaken is het belangrijk dat u deze, waar mogelijk en nodig, met een gerust gevoel kunt delen. 

AENC heeft veel kennis van ICT, dus we kunnen u er uitgebreid over adviseren. Zo profiteert u 

optimaal van de voordelen van Bring Your Own Device, terwijl u zich tegelijkertijd beschermt 

tegen mogelijke gevaren.

DRAADLOOS EN BYOD, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN

AENC. WE ALL NEED CONNECTION

- Geen gedoe met kabels meer

- Geschikt voor alle devices met wifi

- Meer effectiviteit

- Tot wel 64 deelnemers kunnen tegelijk meedoen

- Bevordert samenwerking

OP ÉÉN GEBRUIKSVRIENDELIJK PANEEL OF TOUCHSCREEN AL UW APPARATUUR BEDIENEN

BEDIENINGSPANELEN

VERGADEREN

Goed en efficiënt vergaderen is al een uitdaging op zich. Dan wilt u geen halve technicus moeten zijn om met de apparatuur te 

kunnen werken. Een bedieningspaneel is de ideale oplossing. Met een bedieningspaneel bedient u op eenvoudige en begrijpelijke 

wijze alle apparatuur in de vergaderruimte. Van een compact knoppenpaneel, waarmee u de meest gebruikte functies bedient, 

tot een fraai touchscreen waarin alle mogelijkheden verwerkt zijn.

DE VOORDELEN VAN EEN BEDIENINGSPANEEL

- Geen technische kennis nodig

- Gebruikersvriendelijk

- Volledig geïntegreerd in de ruimte

- Op afstand bedienbaar

- Naar eigen wens in te richten

VAN KNOPPENPANEEL …

Een paneel met een uiteenlopend aantal knoppen waarachter we voor u de meest gebruikte 

functionaliteiten van de audiovisuele installatie programmeren. Bijvoorbeeld het aan- en uitzetten 

van de apparatuur, het harder en zachter zetten van het geluid en het kiezen van de verschillende 

inputbronnen zoals pc of laptop.

INBOUW

Kies voor een prachtig geïntegreerd bedieningspaneel in uw vergadertafel. Ook de bekabeling 

werken we netjes weg. Geen losliggende kabels meer of kabels die opeens kwijt zijn of meegeno-

men. En als u klaar bent met de vergadering, klapt u het bedieningspaneel in en is de vergadertafel 

weer leeg en netjes. Een matzwarte of stijlvolle, geborsteld aluminium behuizing zorgt voor een 

fraaie afwerking in uw vergaderruimte.

MOBIEL DEVICE

Verander uw Android of Apple tablet en smartphone in een volledig functioneel bedieningspaneel. 

Via een eenvoudig te gebruiken applicatie heeft u realtime controle over onder andere uw 

AV-apparatuur, verlichting, zonnewering en temperatuur. De mobiele apparaten communiceren 

naadloos met het besturingssysteem. U kunt niet alleen in de ruimte, maar ook op afstand alle 

apparatuur in een handomdraai bedienen.

… TOT TOUCHSCREEN

Een volledig ingericht en voorgeprogrammeerd aanraakscherm waarin alle functionaliteiten van 

de vergaderruimte verwerkt zijn. Van het bedienen van de apparatuur tot het aansturen van de 

verlichting, de zonwering en de airconditioning. Alle bedieningsschermen richten we overzichte-

lijk en naar wens in en zijn zeer eenvoudig te bedienen. Zodat u gewoon blijft doen waarvoor u in 

de ruimte zit: vergaderen.

BEDIENINGSPANELEN, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN

AENC. WE ALL NEED CONNECTION



KOPPEL TOT WEL 64 MOBIELE DEVICES EN CREËER ÉÉN FUNCTIONEEL DRAADLOOS VERGADERPLATFORM

DRAADLOOS EN  BYOD

VERGADEREN

Mobiele devices zoals smartphones, tablets en laptops zijn niet meer weg te denken in de communicatiemaatschappij van nu. Al 

deze apparaten kunnen aan elkaar gekoppeld worden tot één functioneel vergaderplatform. U kunt informatie en vergaderstuk-

ken delen, mee laten vergaderen op afstand of stemmingen en meningen peilen, desnoods anoniem. Het aantal typen devices 

is echter enorm, vaak met verschillende resoluties en aansluitingen. Grote kans dat de connectie van uw apparaat met andere 

apparaten of een beeldscherm niet direct in één keer werkt. Gelukkig is dit verleden tijd. In een paar eenvoudige stappen maakt 

u draadloze verbinding en creëert u een functioneel vergaderplatform.

DE VOORDELEN VAN DRAADLOOS EN BYOD

DIGITAAL VERGADEREN

Dankzij Bring Your Own Device kunt u alle vergaderstukken digitaal delen en op ieder apparaat 

openen. Ze zijn altijd en overal binnen handbereik. Zo werkt u niet alleen efficiënter, u hoeft de 

stukken ook niet meer uit te printen. Digitaal wordt dan direct duurzaam vergaderen en het 

scheelt u ook in de kosten. Uw vergaderstukken zijn altijd actueel, een allerlaatste wijziging kunt u 

namelijk simpel corrigeren en communiceren. Digitaal vergaderen biedt mogelijkheden en voor-

delen voor iedere organisatie.

GEBRUIKERSGEMAK MET SHAREPOD

Binnen een paar stappen draadloos vergaderen? Maak verbinding met het netwerk, start de 

software of de app op en u bent verbonden. Voor gastdeelnemers is een zogenaamde SharePod 

ideaal: een unieke koppeling om draadloos elke HDMI bron te verbinden. U plaatst de SharePod 

op de vergadertafel. Elk apparaat dat nu via een HDMI kabel op de SharePod aangesloten wordt, 

stuurt het beeld draadloos door naar het scherm. U hoeft geen instellingen aan te passen en geen 

software te installeren. De SharePod neemt alles uit handen.

MEERDERE DEELNEMERS EN SCHERMEN

Er kunnen tot wel 64 deelnemers tegelijk gebruik maken van de draadloze verbinding en zo 

digitaal met elkaar vergaderen. Toon tot vier devices tegelijk op één presentatiescherm en creëer 

realtime interactie en samenwerking. De voorzitter bepaalt zelf wie met welk apparaat op het 

scherm getoond wordt en houdt zo de controle over de vergadering. En het beeld van het presen-

tatiescherm op alle aangesloten apparaten tonen? Ook dat is mogelijk via deze draadloze verbin-

dingsoplossing.

BEVEILIGING

Het beveiligen van uw zakelijke gegevens is een belangrijk aandachtspunt binnen het BYOD 

vergaderen. Uw informatie komt terecht op apparaten van anderen en zeker voor vertrouwelij-

ke zaken is het belangrijk dat u deze, waar mogelijk en nodig, met een gerust gevoel kunt delen. 

AENC heeft veel kennis van ICT, dus we kunnen u er uitgebreid over adviseren. Zo profiteert u 

optimaal van de voordelen van Bring Your Own Device, terwijl u zich tegelijkertijd beschermt 

tegen mogelijke gevaren.

DRAADLOOS EN BYOD, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN

AENC. WE ALL NEED CONNECTION

- Geen gedoe met kabels meer

- Geschikt voor alle devices met wifi

- Meer effectiviteit

- Tot wel 64 deelnemers kunnen tegelijk meedoen

- Bevordert samenwerking

OP ÉÉN GEBRUIKSVRIENDELIJK PANEEL OF TOUCHSCREEN AL UW APPARATUUR BEDIENEN

BEDIENINGSPANELEN

VERGADEREN

Goed en efficiënt vergaderen is al een uitdaging op zich. Dan wilt u geen halve technicus moeten zijn om met de apparatuur te 

kunnen werken. Een bedieningspaneel is de ideale oplossing. Met een bedieningspaneel bedient u op eenvoudige en begrijpelijke 

wijze alle apparatuur in de vergaderruimte. Van een compact knoppenpaneel, waarmee u de meest gebruikte functies bedient, 

tot een fraai touchscreen waarin alle mogelijkheden verwerkt zijn.

DE VOORDELEN VAN EEN BEDIENINGSPANEEL

- Geen technische kennis nodig

- Gebruikersvriendelijk

- Volledig geïntegreerd in de ruimte

- Op afstand bedienbaar

- Naar eigen wens in te richten

VAN KNOPPENPANEEL …

Een paneel met een uiteenlopend aantal knoppen waarachter we voor u de meest gebruikte 

functionaliteiten van de audiovisuele installatie programmeren. Bijvoorbeeld het aan- en uitzetten 

van de apparatuur, het harder en zachter zetten van het geluid en het kiezen van de verschillende 

inputbronnen zoals pc of laptop.

INBOUW

Kies voor een prachtig geïntegreerd bedieningspaneel in uw vergadertafel. Ook de bekabeling 

werken we netjes weg. Geen losliggende kabels meer of kabels die opeens kwijt zijn of meegeno-

men. En als u klaar bent met de vergadering, klapt u het bedieningspaneel in en is de vergadertafel 

weer leeg en netjes. Een matzwarte of stijlvolle, geborsteld aluminium behuizing zorgt voor een 

fraaie afwerking in uw vergaderruimte.

MOBIEL DEVICE

Verander uw Android of Apple tablet en smartphone in een volledig functioneel bedieningspaneel. 

Via een eenvoudig te gebruiken applicatie heeft u realtime controle over onder andere uw 

AV-apparatuur, verlichting, zonnewering en temperatuur. De mobiele apparaten communiceren 

naadloos met het besturingssysteem. U kunt niet alleen in de ruimte, maar ook op afstand alle 

apparatuur in een handomdraai bedienen.

… TOT TOUCHSCREEN

Een volledig ingericht en voorgeprogrammeerd aanraakscherm waarin alle functionaliteiten van 

de vergaderruimte verwerkt zijn. Van het bedienen van de apparatuur tot het aansturen van de 

verlichting, de zonwering en de airconditioning. Alle bedieningsschermen richten we overzichte-

lijk en naar wens in en zijn zeer eenvoudig te bedienen. Zodat u gewoon blijft doen waarvoor u in 

de ruimte zit: vergaderen.

BEDIENINGSPANELEN, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN

AENC. WE ALL NEED CONNECTION



DE VERGADERING LIVE LATEN ZIEN IN ANDERE RUIMTES, STREAMEN OP INTERNET, OF OPNEMEN EN ARCHIVEREN   

MEEKIJKEN EN OPNEMEN

VERGADEREN

Transparantie is in veel vergaderingen belangrijk. Dit kan zowel intern als extern zijn. Medewerkers willen betrokkenheid van 

het management en het management wil weten wat er speelt op de werkvloer. Een gemeente wil raadsvergaderingen laten 

meebeleven door haar burgers. Live beeld en geluid zorgen ervoor dat niemand iets hoeft te missen en er kunnen zelfs direct 

vragen gesteld worden. Alle video- en audiocontent wordt naar het internet gestreamd. Zo kunnen vergaderdeelnemers die niet 

aanwezig zijn, realtime óf op een later tijdstip meekijken en luisteren. U bepaalt uiteraard zelf aan wie u uw informatie deelt.

DE VOORDELEN VAN MEEKIJKEN EN OPNEMEN

MEEKIJKEN EN -LUISTEREN

Beeld en geluid vanuit de vergaderruimte weergegeven in een andere ruimte. Via een dome 

camera en microfoons kunnen medewerkers of managers gewoon live meekijken en -luisteren 

terwijl er ongestoord wordt vergaderd. Het creëert betrokkenheid bij personeel en het geeft 

managers veel nuttige informatie over bedrijfsprocessen.

INTERACTIE

Dankzij streaming maakt u vergaderingen makkelijker te volgen met agendapunten, bijlagen en 

sprekersinformatie. Laat kijkers direct de vergaderstukken inzien en betrek uw doelgroep actief. 

Beantwoord live vragen, neem polls af en chat met de deelnemers. Zo ontstaat betrokken publiek 

en ontvangt u een schat aan informatie, zodat u de juiste beslissingen neemt.

WEBCASTING PORTAAL

Meerdere streams? Maak dan een webcasting portaal. Uw archiefkast voor al uw uitzendingen. In 

het portaal hebben kijkers snel een goed en makkelijk doorzoekbaar overzicht van al uw webcasts. 

Ze worden uitgezonden in de huisstijl van uw organisatie. En u ontvangt direct gedetailleerde 

statistieken over de uitzending en het kijkgedrag en de herkomst van de kijkers.

STREAMEN EN ARCHIVEREN

Stream alle beeld- en geluidopnames van uw vergaderingen naar het internet en communiceer 

online met iedere gewenste doelgroep. Elke, al dan niet geautoriseerde, medewerker of geïnte-

resseerde kan live de aangeboden content zien en horen. Of op een later tijdstip: alle live streams 

worden namelijk automatisch opgeslagen en gearchiveerd. Indien gewenst op uw eigen internet-

portaal, opgemaakt in eigen huisstijl.

MEEKIJKEN EN OPNEMEN, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN

AENC. WE ALL NEED CONNECTION

- Geen verstoring in de vergaderruimte

- Meer betrokkenheid

- Groter bereik

- Plaats- en tijdonafhankelijk

- Altijd ‘bewijs’ van genomen besluiten

VIA EEN ONLINE PLATFORM VERGADERINGEN INPLANNEN EN VERGADERRUIMTES BEHEREN

VERGADERRUIMTEBEHEER

VERGADEREN

In een handomdraai een vergader- of bespreekruimte reserveren? TiC Room Booking – onze speciaal hiervoor ontwikkelde 

software –maakt slim gebruik van ruimtes en tijd. Zo hoeft u zelf niet te zoeken wanneer welke ruimte precies beschikbaar is. 

Interactieve displays bij de vergaderruimtes maken de beschikbaarheid inzichtelijk – u kunt uw vergadering direct inplannen. Of 

anders gewoon via uw smartphone of tablet op afstand. Alle ruimtes zijn namelijk via een online platform aan elkaar gekoppeld.

DE VOORDELEN VAN VERGADERRUIMTEBEHEER

BEHEER VIA ÉÉN SYSTEEM EN VOORKEUREN

TiC Room Booking stuurt u aan vanuit één online besturingsmodule. Dat betekent dat u op locatie 

nauwelijks nog iets hoeft te installeren. Binnen de module kunnen alle vergaderruimtes aan elkaar 

gekoppeld worden, het maakt niet uit hoeveel. U geeft aan binnen welke periode u een ruimte wilt 

reserveren, met hoeveel personen u gaat vergaderen en welke voorzieningen u nodig heeft. TiC 

Room Booking toont vervolgens de mogelijkheden, passend bij uw wensen.

EÉN DRUK OP DE KNOP

Loopt de vergadering iets uit of bent u eerder klaar? Met één druk op de knop reserveert u een 

kwartier bij of stopt u de vergadering. En de hele organisatie is direct op de hoogte van de wijzi-

ging. Tijdens de vergadering kan de apparatuur gaan storen of uitvallen. Ook hier brengt u met 

één druk op de knop de technische dienst op de hoogte, zodat zij direct actie kunnen ondernemen.

IN (HUIS)STIJL

De online besturingsmodule en de interactieve displays kunnen in uw eigen huisstijl vormgegeven 

worden. Dit geeft het systeem een persoonlijke touch en het oogt herkenbaar en professioneel. 

De interactieve displays kunnen we voor u netjes in de wand wegwerken. Een stijlvolle sierlijst 

maakt het geheel compleet.

KOPPELINGEN

TiC Room Booking koppelt zonder enig probleem met veel voorkomende plannings- en agen-

dasoftware zoals Microsoft Exchange en Microsoft Office 365. Dit scheelt u dubbel invoerwerk. 

Bovendien is de kans op foutieve of dubbele planningen veel kleiner. En u hoeft zich niet ‘weer’ 

een nieuw softwarepakket eigen te maken.

VERGADERRUIMTEBEHEER, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN

AENC. WE ALL NEED CONNECTION

- Volledig online te beheren

- Vergaderruimtes efficiënter benutten

- Plannen op basis van voorkeuren

- Geen irritaties en zoektochten meer

- Te koppelen met bestaande agendasystemen
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VOOR IEDEREEN TE ZIEN EN TE HOREN

PRESENTEREN EN SPREKEN

U heeft een verhaal te vertellen, een voordracht te houden. In een auditorium, aula, collegezaal of een kleinere ruimte. 

Met een publiek tot soms wel duizend man. Iedereen moet u duidelijk kunnen verstaan en het beeldmateriaal kunnen 

zien. Van de vrouw rechts vooraan tot de man helemaal links achterin. Zodat u zich kunt concentreren op wat u wilt ver-

tellen.

MET ÉÉN KLIK BEELD EN GELUID AANSTUREN

AENC geeft u volledige controle tijdens uw presentatie. Dat geeft een gerust gevoel. Welke oplossing u ook kiest: wij zorgen 

ervoor dat de apparatuur eenvoudig te bedienen is. Vaak kan dat al met één druk op de knop. En volledig draadloos, zodat u geen 

gedoe met bekabeling meer hebt. U kunt zo doen waar u goed in bent: het presenteren van uw verhaal.

DE VOORDELEN VAN PRESENTEREN EN SPREKEN

- Haarscherp beeld

- Altijd goed verstaanbaar

- Draadloze connectie

- Volledige controle tijdens uw presentatie

- Gemakkelijke bediening

HELDERE PROJECTIE

Haarscherp beeld dankzij hoog-

waardige displays, beamers en 

projectieschermen

EENVOUDIGE BEDIENING

Eén overzichtelijk controlpanel om 

uw apparatuur zeer gemakkelijk en 

snel te bedienen

INTERACTIEF TOUCHSCREEN

Tijdens uw presentatie schrijven, 

tekenen, opslaan en mailen via een 

interactief scherm

DRAADLOZE VERBINDING

Met één klik projecteert u het beeld 

van uw laptop of telefoon, zonder 

kabels en software

KRACHTIGE AUDIO

Spraak én muziek altijd van hoog 

niveau, met optimale benutting van 

de akoestiek

THEATER- EN PODIAVERLICHTING

De juiste sfeer en belichting creëren 

bij iedere presentatie, voorstelling of 

toespraak

WAAR WIJ U MEE KUNNEN HELPEN?

AENC. WE ALL NEED CONNECTION

HAARSCHERP BEELD DANKZIJ HOOGWAARDIGE DISPLAYS, VIDEOWALLS, BEAMERS EN PROJECTIESCHERMEN

HELDERE PROJECTIE

PRESENTEREN EN SPREKEN

Uw verhaal is uiteraard waar het om draait. Als dat niet goed is of weinig inhoud heeft, trekt u niet de aandacht van uw toehoor-

ders. Maar ondersteuning door kwalitatief hoogwaardig beeld is bijna net zo belangrijk. Uw boodschap en onze apparatuur 

zorgen samen voor indrukwekkende presentaties. Beamers, displays, videowalls en projectieschermen verzorgen kraakheldere 

beelden onder praktisch iedere lichtomstandigheid. En uw luisteraars hoeven niet in het donker te zitten om überhaupt nog iets 

te kunnen zien.

DE VOORDELEN VAN HELDERE PROJECTIE

- Helder leesbaar beeld

- Uw boodschap krijgt meerwaarde

- Voor iedere groepsgrootte de juiste oplossing

- Attentie bij uw toehoorders

BEAMERS

Een beamer wordt nog steeds veel toegepast bij presentaties, zeker in de grotere presentatie-

ruimtes, aula’s, conferentie- en congreszalen. En ook als u veel onderweg bent, is een beamer een 

prima keuze. Beamers zijn er in vele tientallen modellen. Een goed advies is belangrijk. Bent u 

veel op pad voor uw presentaties, hoe is de lichtomstandigheid in de ruimte of zaal en welk soort 

beelden wilt u laten zien? Zomaar een aantal vragen die in belangrijke mate bepalen welke beamer 

het beste bij u past.

VIDEOWALLS

Een videowall wordt steeds meer toegepast bij het geven van presentaties. Het combineert de 

voordelen van een LED scherm met de schermgrootte die een beamer kan bereiken. Een video-

wall voegt een aantal LED schermen samen tot één groot scherm. Afmetingen tot wel 15 scher-

men x 15 schermen zijn mogelijk. Het totale beeld wordt netjes over alle schermen verdeeld. Een 

videowall is een perfecte oplossing in aula’s, conferentie- en congreszalen.

PROJECTIESCHERMEN

U profiteert maximaal van de kwaliteit van uw beamer als deze op het juiste scherm projecteert. 

Daarom is het belangrijk dat u een beamerscherm kiest dat geschikt is voor de betreffende 

beamer en ruimte. Zo moet u rekening houden met de kijkhoek van de aanwezigen, zodat ieder-

een een optimaal zicht heeft op het projectiescherm. Beamers hebben vaak een verschillende 

lichtsterkte. En natuurlijk worden sommige apparaten op een tafel geplaatst terwijl anderen aan 

het plafond gemonteerd zijn. Beamer, scherm en ruimte bepalen samen de uiteindelijke beeldkwa-

liteit. Wij adviseren u er graag over. 

DISPLAYS

In de wat kleinere presentatieruimtes is een LED display een prima alternatief voor een beamer. 

Een ultra dun scherm met haarscherpe beelden en volledig geïntegreerd in de ruimte. Een LED 

display heeft enorm veel branduren, verbruikt weinig energie en heeft nauwelijks onderhoud no-

dig. De nieuwe OLED techniek die in opmars is, heeft zelfs nog een paar extra voordelen. Zwarte 

projectie is echt zwart, de schermen zijn nog dunner en OLED schermen kunnen zelfs oprolbaar 

gemaakt worden.

HELDERE PROJECTIE, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN

AENC. WE ALL NEED CONNECTION
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TIJDENS UW PRESENTATIE SCHRIJVEN, TEKENEN, OPSLAAN EN MAILEN VIA EEN INTERACTIEF SCHERM 

INTERACTIEF TOUCHSCREEN

PRESENTEREN EN SPREKEN

Presenteren of spreken is niet eenvoudig, de aandacht van uw luisteraars vasthouden is een uitdaging. Maak gebruik van een in-

teractief touchscreen om uw verhaal kracht bij te zetten en uw publiek te boeien. Een interactief touchscreen creëert een inspi-

rerende omgeving met veel interactieve mogelijkheden. Schrijf en teken over uw presentatie heen om uw boodschap een extra 

dimensie te geven. Sla alles op en mail het, inclusief aantekeningen, naar iedereen die in de zaal zit. Uw toehoorders hoeven niets 

zelf te noteren en hebben volledig aandacht voor u. Bent u al enthousiast? Wij zijn vooral enthousiast van alle positieve reacties.

DE VOORDELEN VAN EEN INTERACTIEF TOUCHSCREEN

- Optimale aandacht 

- Veelzijdige mogelijkheden

- Inspirerende presentaties en lezingen

- Snel en makkelijk opslaan en delen

- Gewoon met uw vinger te bedienen

GEBRUIKERSGEMAK EN KWALITEIT

Dankzij Ultra HD resoluties heeft u perfecte presentatiekwaliteit tot wel 213 cm, diagonaal ge-

meten. U logt automatisch in via een smartcard of smartphone, wat de bediening gebruikersvrien-

delijk maakt. Kalibreren is niet nodig en er hoeven geen drivers geïnstalleerd te worden. Tekenen 

en schrijven doet u gewoon met uw vinger. U bent verzekerd van goede kwaliteit. En door de 10 

jaar continuïteitsgarantie gaat uw presentatie altijd door.

MOBIELE LIFTEN EN WHITEBOARDS

Moeten bepaalde aantekeningen de hele presentatie zichtbaar blijven? Dan is een interactief 

touchscreen in combinatie met een set whiteboards handig. Als u het touchscreen in meerdere 

presentatieruimtes wilt gebruiken dan is een mobiele lift, die ook kan kantelen, een uitkomst. 

Veiligheid staat bij alle systemen op nummer één: ze zijn uitgerust met veiligheidsstekkers die 

automatisch loslaten als er druk op komt.

PC MODULES

Een aantal PC-modules kunt u in het interactieve touchscreen integreren. Zo hoeft u niet allerlei 

verschillende laptops en PC’s op het scherm aan te sluiten. En zijn loshangende kabels verleden 

tijd. Alles is optimaal op elkaar afgestemd. De PC modules hebben een krachtige Intel processor, 

een Ultra HD grafische kaart en een razendsnelle SSD schijf, geschikt voor iedere presentatie. De 

PC modules zijn ontworpen zonder concessies te doen aan kwaliteit en duurzaamheid. Het is niet 

voor niets dat de modules geleverd worden met 3 jaar volledige garantie.

SOFTWARE

Op gebruiksvriendelijke manier maakt u in een handomdraai een presentatie, dankzij speciale 

tools voor presenteren en spreken. De software draait in de Cloud en is dus overal vandaan te 

gebruiken. Handig als u veel onderweg bent. PowerPointpresentaties importeren of uw aanteke-

ningen en notities exporteren naar PDF? En deze delen met iedereen in de zaal? Het is allemaal 

mogelijk binnen de software. Makkelijker kan het haast niet.

INTERACTIEF TOUCHSCREEN, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN

AENC. WE ALL NEED CONNECTION
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zelf te noteren en hebben volledig aandacht voor u. Bent u al enthousiast? Wij zijn vooral enthousiast van alle positieve reacties.

DE VOORDELEN VAN EEN INTERACTIEF TOUCHSCREEN

- Optimale aandacht 

- Veelzijdige mogelijkheden

- Inspirerende presentaties en lezingen

- Snel en makkelijk opslaan en delen

- Gewoon met uw vinger te bedienen

GEBRUIKERSGEMAK EN KWALITEIT

Dankzij Ultra HD resoluties heeft u perfecte presentatiekwaliteit tot wel 213 cm, diagonaal ge-

meten. U logt automatisch in via een smartcard of smartphone, wat de bediening gebruikersvrien-

delijk maakt. Kalibreren is niet nodig en er hoeven geen drivers geïnstalleerd te worden. Tekenen 

en schrijven doet u gewoon met uw vinger. U bent verzekerd van goede kwaliteit. En door de 10 

jaar continuïteitsgarantie gaat uw presentatie altijd door.

MOBIELE LIFTEN EN WHITEBOARDS

Moeten bepaalde aantekeningen de hele presentatie zichtbaar blijven? Dan is een interactief 

touchscreen in combinatie met een set whiteboards handig. Als u het touchscreen in meerdere 

presentatieruimtes wilt gebruiken dan is een mobiele lift, die ook kan kantelen, een uitkomst. 

Veiligheid staat bij alle systemen op nummer één: ze zijn uitgerust met veiligheidsstekkers die 

automatisch loslaten als er druk op komt.

PC MODULES

Een aantal PC-modules kunt u in het interactieve touchscreen integreren. Zo hoeft u niet allerlei 

verschillende laptops en PC’s op het scherm aan te sluiten. En zijn loshangende kabels verleden 

tijd. Alles is optimaal op elkaar afgestemd. De PC modules hebben een krachtige Intel processor, 

een Ultra HD grafische kaart en een razendsnelle SSD schijf, geschikt voor iedere presentatie. De 

PC modules zijn ontworpen zonder concessies te doen aan kwaliteit en duurzaamheid. Het is niet 

voor niets dat de modules geleverd worden met 3 jaar volledige garantie.

SOFTWARE

Op gebruiksvriendelijke manier maakt u in een handomdraai een presentatie, dankzij speciale 

tools voor presenteren en spreken. De software draait in de Cloud en is dus overal vandaan te 

gebruiken. Handig als u veel onderweg bent. PowerPointpresentaties importeren of uw aanteke-

ningen en notities exporteren naar PDF? En deze delen met iedereen in de zaal? Het is allemaal 

mogelijk binnen de software. Makkelijker kan het haast niet.

INTERACTIEF TOUCHSCREEN, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN
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SPRAAK ÉN MUZIEK ALTIJD VAN HOOG NIVEAU, DE AKOESTIEK OPTIMAAL BENUT

KRACHTIGE AUDIO

PRESENTEREN EN SPREKEN

Goede geluidsondersteuning bij uw presentatie levert u heel wat op. Uw toehoorders verstaan u goed én houden de aandacht 

erbij. Uw presentatie wint aan impact. Investeren in goed geluid is dus zinvol. De juiste geluidsversterking in presentatieruimtes 

en congreszalen samenstellen is niet eenvoudig en vereist kennis. Geluid reageert in iedere ruimte immers anders. Wij helpen u 

met het juiste geluid voor de juiste toepassing. Wij kunnen u voorzien van geluidsapparatuur voor iedere situatie. En we leveren 

niet alleen de losse apparatuur, maar hebben ook de expertise om het geluidssysteem op de juiste wijze te installeren en in te 

regelen.

DE VOORDELEN VAN KRACHTIGE AUDIO

- Uw boodschap helder overbrengen

- Voor iedere ruimte de juiste apparatuur

- Houdt de aandacht van uw toehoorders vast

- Optimale benutting van de akoestiek

LUIDSPREKERS EN MICROFOONS

Wilt u spraak versterken, dan heeft u de keuze uit diverse microfoons. Zoals oor-, revers- en 

(draadloze) handheld microfoons. Alle om de spreker goed verstaanbaar te maken. Ook luidspre-

kers zijn er in allerlei soorten, formaten en opstellingen. Afhankelijk van het soort geluid dat u 

wilt versterken, zorgen wij voor een passende oplossing. Zo bouwen wij een geluidsinstallatie om 

muziek weer te geven anders op dan een installatie voor het verstaanbaar maken van spraak. Of 

we maken juist een combinatie die afgestemd is op beide toepassingen. 

GELUID TIJDENS EVENTS

De waarde van geluid tijdens congressen en evenementen is groter dan u misschien zou denken. 

Door het gebruik van de juiste audiotechnologie wordt de impact bij uw publiek vele malen groter. 

Het psychologische effect van geluid is zo groot dat het uw evenement kan maken of breken. 

Onze technici weten dat, en kunnen het beste uit iedere situatie halen. Of het nu gaat om een 

groot congres of uw bedrijfspresentatie, AENC voldoet aan al uw audio-technische behoeften. 

Wij werken uitsluitend met A-merken en bewezen betrouwbare technologieën. Onze technici 

garanderen u een probleemloze uitvoering, overal en altijd.

VERSTERKERS EN MENGTAFELS

Versterkers zijn een belangrijke schakel in de geluidsketen. Het volume en de klankkleur worden 

onder andere door een versterker bepaald. Een ideale oplossing is een actieve luidspreker. Hierbij 

is de versterker in de luidspreker ingebouwd. Groot voordeel is dat er geen audiorack met losse 

versterkers en allerlei inregelapparatuur geplaatst hoeven te worden. Als u meerdere audiobron-

nen wilt weergeven, verwerken we deze op een audiomengtafel. Zo heeft u een perfect eindresul-

taat onder alle omstandigheden.

KRACHTIGE AUDIO, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN
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ÉÉN CONTROLPANEL OM UW APPARATUUR MAKKELIJK EN SNEL TE BEDIENEN 

EENVOUDIGE BEDIENING

PRESENTEREN EN SPREKEN

Goed presenteren is een vak apart, en kan best wat energie kosten. Als u dan ook nog eens de technische kennis paraat moet 

hebben om de apparatuur te bedienen, kan dat ten koste gaan van uw presentatie. De ideale oplossing is een bedieningspaneel. 

Het biedt u gemak, en voorkomt extra presentatiestress. Met een bedieningspaneel bedient u op een eenvoudige en begrijpe-

lijke manier alle apparatuur in de presentatieruimte of -zaal. Van een compact knoppenpaneel, waarmee u de meest gebruikte 

functies bedient, tot een fraai touchscreen met alle mogelijke functionaliteiten overzichtelijk bij elkaar.

DE VOORDELEN VAN EENVOUDIGE BEDIENING

- Gebruikersvriendelijk

- Geen technische kennis nodig

- Volledig geïntegreerd in de presentatieruimte

- Op afstand bedienbaar

- Naar eigen wens in te richten

BASIC KNOPPENPANEEL

Een handig paneel met zes tot acht knoppen waarachter we voor u de meest gebruikte functio-

naliteiten van de audiovisuele installatie programmeren. Bijvoorbeeld het aan- of uitzetten van 

de beamer of het presentatiescherm, het harder of zachter zetten van het geluidsvolume en het 

kiezen van pc, laptop of Blu-ray speler.

INBOUW

We kunnen het bedieningspaneel inclusief bekabeling netjes wegwerken, zodat dit volledig 

geïntegreerd is in de presentatieruimte of in het spreekgestoelte. Geen losliggende kabels meer 

of kabels die opeens kwijt zijn of meegenomen. En als u klaar bent met uw presentatie laat u de 

ruimte in no time weer netjes achter.

MOBIEL DEVICE

Verander uw Android of Apple tablet of smartphone in een volledig functioneel bedieningspaneel. 

Via een eenvoudig te gebruiken applicatie heeft u realtime controle over onder andere uw AV-ap-

paratuur, verlichting, zonnewering en temperatuur. De mobiele apparaten communiceren feilloos 

met het besturingssysteem. U kunt niet alleen in de ruimte, maar ook op afstand alle apparatuur in 

een handomdraai bedienen.

FUNCTIONEEL TOUCHSCREEN

Een volledig ingericht en intuïtief te bedienen touchscreen waarin alle functionaliteiten van de 

presentatieruimte of congreszaal verwerkt zijn. Van het bedienen van alle apparatuur tot het aan-

sturen van de verlichting, de zonwering of de airconditioning. Alle bedieningsschermen richten 

we overzichtelijk en naar wens in en zijn zeer eenvoudig te bedienen. Zodat u gewoon kunt doen 

waar u voor gekomen bent: presenteren.
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MET ÉÉN KLIK PROJECTEERT U HET BEELD VAN UW LAPTOP OF TELEFOON, ZONDER KABELS EN SOFTWARE 

DRAADLOZE VERBINDING

PRESENTEREN EN SPREKEN

Het aantal typen devices is enorm, vaak met verschillende resoluties en aansluitingen. En ook de bekabeling in veel presenta-

tieruimtes en zalen verschilt in kwaliteit, lengte en soort. Grote kans dat het aansluiten van uw apparaat op een beeldscherm of 

beamer niet direct in één keer werkt en dat wilt u niet zo vlak voor uw presentatie. Gelukkig is dit verleden tijd. Met één enkele 

klik maakt u draadloze connectie met het presentatiescherm. Geen kabels, geen setup, geen software-installatie en geen wacht-

tijd meer. Gewoon direct doen waar u voor komt: presenteren.

DE VOORDELEN VAN DRAADLOZE VERBINDING

- Geen gedoe met kabels meer

- Met één klik klaar om te presenteren

- Tot vier schermen tegelijk tonen

- Meerdere sprekers kunnen meedoen

- Geschikt voor laptops, pc’s, smartphones en tablets

GEBRUIKERSGEMAK

Het is niet mogelijk om nóg eenvoudiger verbinding te maken met het presentatiescherm. En nog 

wel draadloos ook. Sluit de button aan op een USB poort van uw laptop en na een paar seconden 

begint deze te knipperen. Klik op de button en uw presentatie verschijnt op het scherm. Is dat 

alles? Ja, dat is alles. Geen kabels en geen software-installatie, u kunt direct beginnen. Bent u die 

stress in ieder geval kwijt voor uw presentatie.

MEERDERE SPREKERS

Er kunnen meerdere sprekers tegelijk gebruik maken van de draadloze verbinding. Iedere spreker 

heeft een eigen button en als hij of zij daarop klikt, verschijnt diens beeld op het scherm. Zo kunt u 

zeer eenvoudig wisselen en hoeft u geen kabels om te gaan pluggen.

MEERDERE SCHERMEN

U kunt tot vier presentaties tegelijk op één presentatiescherm tonen. Handig als u een verge-

lijk- of een totaaloverzicht wilt laten zien. Houdt de button een aantal seconden ingedrukt en het 

presentatiescherm split zich automatisch in het aantal devices dat aangesloten is.  

ALLE DEVICES

Niet alleen uw laptop, maar ook uw tablet of smartphone kan draadloos aangesloten worden. Via 

een handige app is de connectie in een oogwenk voor elkaar. iOS, Android of Windows, het maakt 

niet uit welk platform u gebruikt. Snel, eenvoudig en met één enkele klik staat uw smartphone of 

tablet op het presentatiescherm. Zonder haperingen en in de goede resolutie. 
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DE JUISTE SFEER EN BELICHTING CREËREN BIJ IEDERE PRESENTATIE, VOORSTELLING OF TOESPRAAK 

PODIUM- EN THEATERVERLICHTING

PRESENTEREN EN SPREKEN

Een toespraak of musical in de aula? Een voorstelling in het auditorium of presentatie op de beursvloer? Dan is de juiste belich-

ting en sfeer erg belangrijk. Naast onze audiovisuele oplossingen adviseren, leveren en installeren wij ook podium- en thea-

terverlichting. Als u een onvergetelijke indruk wilt achterlaten, moet namelijk alles kloppen. Wij ontwerpen een functioneel 

lichtplan voor ieder podium of andere presentatiesetting. Hierin adviseren wij u onder andere over de armaturen, aansturing, 

ophanging en elektra. En desnoods voegen we extra elementen als bijvoorbeeld rook en CO2 toe.

DE VOORDELEN VAN PODIUM- EN THEATERVERLICHTING

- Sfeer verhogend

- Eindeloze mogelijkheden

- Extra effecten toe te voegen

- Draadloze aansturing

SPOTS

Een LED-spot is op alle fronten anders dan een halogeenspot. Het biedt andere mogelijkheden, 

maar ook andere beperkingen. De totale lichtstroom van een lamp of armatuur wordt uitgedrukt 

in Lumen. Bij LED-spots verschilt de Lumen output per kleur. In het wit is dit vaak minder dan in 

de primaire kleuren. Dit staat haaks tegenover een halogeenarmatuur. Daar is het wit juist het 

meest aanwezig en blijft er in bijvoorbeeld blauw maar zo’n 5% van de totale lichtstroom over. 

AENC adviseert u deskundig welke spot voor u de beste keuze is.

AANSTURING

Lichtaansturing is cruciaal, zonder goede sturing blijft het gewenste effect uit. AENC adviseert 

van eenvoudige tot geavanceerde besturing. Van dimmers tot bestuurbaar licht zoals moving 

heads en andere lichteffecten. En van bedraad tot draadloos DMX. Geen kabelbrij meer, een groot 

bereik en maximale betrouwbaarheid.

EFFECTEN

Voeg effecten toe en geef uw presentatie, voorstelling of toespraak een unieke touch. Een rook-, 

sneeuw-, bellenblaas-, confetti-, windmachine of hazer zorgt ervoor dat de musical van uw muziek-

studenten onvergetelijk blijft. Of geeft uw introductiepresentatie op de beurs net dat beetje extra 

om in het geheugen gegrift te blijven staan.

RIGGING

Rigging omvat alles wat nodig is om het licht en eventueel geluid op een veilige manier op de juiste 

plaats te bevestigen. Denk hierbij aan takels, kabels en truss-systemen. De mogelijkheden zijn 

eindeloos. AENC creëert een prachtig (zwevend) geheel boven iedere presentatiegelegenheid. 

Alles gebeurd uiteraard met de grootste zorg en wordt onder strenge veiligheidseisen uitgevoerd 

om te allen tijde de veiligheid van u en uw publiek te waarborgen.

PODIUM- EN THEATERVERLICHTING, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN
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INFO VIA HET BEELDSCHERM

INFORMEREN

U wilt specifieke informatie delen met uw doelgroep. Wie de eerstvolgende in de rij is bijvoorbeeld. Wat er op het menu 

van het bedrijfsrestaurant staat. Of wanneer de les natuurkunde wordt ingehaald. Info die zich er goed voor leent om op 

een beeldscherm te tonen. Narrow casting heet dat: op een bepaald moment, een bepaalde doelgroep informeren via een 

display.

BESTANDEN EENVOUDIG KOPPELEN

Of het nu gaat om bedrijfsmededelingen, nieuws, vertrek- en aankomsttijden van het ov, bewegwijzering of prijslijsten: AENC 

laat u graag zien hoe u uw informatie eenvoudig en overzichtelijk toont. En dat gaat verder dan alleen een goed beeldscherm. Zo 

maakt u met TiC Narrow Casting – onze speciaal hiervoor ontwikkelde software – een koppeling naar uw bestanden en databa-

ses. Of u toont uw mededelingen en informatie in een strak sjabloon vormgegeven in uw huisstijl. Om alle content vervolgens 

automatisch, op het juiste moment en in de juiste volgorde, op het scherm te laten verschijnen.

RUIMTES RESERVEREN EN BEHEREN

Nooit meer dubbele boekingen, onderbroken vergaderingen of verspilde leegloop. TiC Room Booking – ons speciaal hiervoor 

ontwikkelde softwaresysteem – helpt u bij het reserveren en beheren van al uw ruimtes en zalen. Plan, reserveer en vergader, 

eenvoudiger kan het niet zijn.

DE VOORDELEN VAN INFORMEREN

- Op het juiste moment de juiste doelgroep bereiken

- Eenvoudige koppelingen met uw databasebestanden

- Uw informatie tonen zoals u dat wilt

- Uw vergaderruimtes optimaal benutten

- Geautomatiseerd proces, geen tijd en energie verspillen

INFORMATIE MANAGEMENT

Vrijwel al uw content kunnen  

plannen en tonen, opgemaakt en 

vormgegeven zoals u het wilt.

NUMMER VOLGSYSTEEM

Op één scherm nummeruitgifte 

combineren met al uw andere com-

municatie

MAATWERK

Automatische koppelingen naar uw 

databases en bestanden, zichtbaar 

in uw huisstijl

WACHTRIJMANAGEMENT

Uw bezoekers en patiënten naar de 

juiste balie leiden met indicatie van 

de wachttijd

SJABLONEN

Al uw communicatie in uniforme en 

consistente stijl en toch alle vrijheid 

om zelf te variëren

RUIMTEBEHEER MANAGEMENT

Via een online platform ruimtes 

en zalen inplannen, reserveren en 

beheren

WAAR WIJ U MEE KUNNEN HELPEN?

AENC. WE ALL NEED CONNECTION



VRIJWEL AL UW CONTENT KUNNEN PLANNEN EN TONEN, OPGEMAAKT EN VORMGEGEVEN ZOALS U HET WILT

INFORMATIEMANAGEMENT

INFORMEREN

Van powerpointpresentaties tot videobestanden en websites. Van social en online media tot streamingkanalen. En van weer, 

verkeer en openbaar vervoer widgets tot RSS feeds en TV beelden. Met de door ons ontwikkelde TIC Narrow Casting software 

kunt u vrijwel alle content tonen. Uw informatie en communicatie kunt u vormgeven en plannen zoals u het wilt. Op het hele 

scherm of alleen in een lichtkrant. Desgewenst opgemaakt in uw eigen huisstijl. En het is in een handomdraai geregeld. Als u een 

afspraak in uw eigen agendasysteem kunt plannen, kunt u ook werken met onze software.

DE VOORDELEN VAN INFORMATIEMANAGEMENT

- Plannen op het juiste tijdstip

- Tonen voor de juiste doelgroep

- Geschikt voor vrijwel ieder type content

- Opgemaakt in eigen huisstijl

- Zeer eenvoudig in gebruik

POWERPOINT, VIDEO EN WEBSITES

PowerPoint is een veel gebruikt presentatiepakket. Onze Narrow Casting software herkent de 

PowerPoint-informatiesheets, zodat u die zonder moeite kunt tonen. Maar ook het tonen van 

websites en videobestanden zoals commercials, promofilms en productdemo’s is erg eenvoudig. 

RSS-FEEDS EN TV-BEELDEN

Toon RSS-feeds van nieuwsberichten op uw schermen. Of in een bewegende lichtkrant onderaan 

het scherm die opvalt en aandacht vraagt. De lichtkrant kunt u helemaal naar eigen wens instellen. 

Wilt u het Journaal laten zien? Of MTV? Binnen TiC Narrow Casting zijn zelfs tv-zenders in te 

plannen. Op het tijdstip en de datum dat u het uitkomt.

WEER, VERKEER EN OV9292

TiC Narrow Casting heeft automatische koppelingen met Weeronline en de ANWB. Zo heeft uw 

klant, bezoeker of personeel altijd de meest actuele weer- en fileberichten beschikbaar. En met 

een live koppeling met OV9292 staan de actuele vertrek- en aankomsttijden van het dichtstbij-

zijnde trein-, bus- of metrostation op de schermen. De informatie actualiseert zich automatisch 

gedurende de dag. 

SOCIAL, ONLINE MEDIA EN STREAMING

Nieuwe media en streamingkanalen zijn niet meer weg te denken in een moderne communi-

catiestrategie. U kunt binnen de TiC Narrow Casting software Facebook, Twitter en Yammer 

berichten plannen. Of toon content  van Youtube, Vimeo of NU24 op de beeldschermen. En wilt u 

een live gestreamd sportevenement of politiek debat uitzenden? Geen probleem, het staat binnen 

no time in de agenda.

INFORMATIEMANAGEMENT, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN

AENC. WE ALL NEED CONNECTION



VRIJWEL AL UW CONTENT KUNNEN PLANNEN EN TONEN, OPGEMAAKT EN VORMGEGEVEN ZOALS U HET WILT

INFORMATIEMANAGEMENT

INFORMEREN

Van powerpointpresentaties tot videobestanden en websites. Van social en online media tot streamingkanalen. En van weer, 

verkeer en openbaar vervoer widgets tot RSS feeds en TV beelden. Met de door ons ontwikkelde TIC Narrow Casting software 

kunt u vrijwel alle content tonen. Uw informatie en communicatie kunt u vormgeven en plannen zoals u het wilt. Op het hele 

scherm of alleen in een lichtkrant. Desgewenst opgemaakt in uw eigen huisstijl. En het is in een handomdraai geregeld. Als u een 

afspraak in uw eigen agendasysteem kunt plannen, kunt u ook werken met onze software.

DE VOORDELEN VAN INFORMATIEMANAGEMENT

- Plannen op het juiste tijdstip

- Tonen voor de juiste doelgroep

- Geschikt voor vrijwel ieder type content

- Opgemaakt in eigen huisstijl

- Zeer eenvoudig in gebruik

POWERPOINT, VIDEO EN WEBSITES

PowerPoint is een veel gebruikt presentatiepakket. Onze Narrow Casting software herkent de 

PowerPoint-informatiesheets, zodat u die zonder moeite kunt tonen. Maar ook het tonen van 

websites en videobestanden zoals commercials, promofilms en productdemo’s is erg eenvoudig. 

RSS-FEEDS EN TV-BEELDEN

Toon RSS-feeds van nieuwsberichten op uw schermen. Of in een bewegende lichtkrant onderaan 

het scherm die opvalt en aandacht vraagt. De lichtkrant kunt u helemaal naar eigen wens instellen. 

Wilt u het Journaal laten zien? Of MTV? Binnen TiC Narrow Casting zijn zelfs tv-zenders in te 

plannen. Op het tijdstip en de datum dat u het uitkomt.

WEER, VERKEER EN OV9292

TiC Narrow Casting heeft automatische koppelingen met Weeronline en de ANWB. Zo heeft uw 

klant, bezoeker of personeel altijd de meest actuele weer- en fileberichten beschikbaar. En met 

een live koppeling met OV9292 staan de actuele vertrek- en aankomsttijden van het dichtstbij-

zijnde trein-, bus- of metrostation op de schermen. De informatie actualiseert zich automatisch 

gedurende de dag. 

SOCIAL, ONLINE MEDIA EN STREAMING

Nieuwe media en streamingkanalen zijn niet meer weg te denken in een moderne communi-

catiestrategie. U kunt binnen de TiC Narrow Casting software Facebook, Twitter en Yammer 

berichten plannen. Of toon content  van Youtube, Vimeo of NU24 op de beeldschermen. En wilt u 

een live gestreamd sportevenement of politiek debat uitzenden? Geen probleem, het staat binnen 

no time in de agenda.

INFORMATIEMANAGEMENT, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN

AENC. WE ALL NEED CONNECTION

AUTOMATISCHE KOPPELINGEN NAAR BIJNA AL UW DATABASES EN BESTANDEN, ZICHTBAAR IN UW EIGEN HUISSTIJL

MAATWERK

INFORMEREN

Heeft u interne informatie die u op een groot scherm wilt publiceren? Onze automatische maatwerkkoppelingen voorzien hierin. 

Dat scheelt u een hoop tijd en de gegevens zijn altijd actueel. De mogelijkheden zijn groot. Van het koppelen van databasebe-

standen tot lesroostersoftware. Van zaalreservering- tot wagenplanningssoftware en van productieoverzichten tot klantsyste-

men. En u kunt kiezen voor een ‘priority break’. Bij calamiteiten worden alle berichten automatisch onderbroken en vervangen 

door een vluchtroute of andere belangrijke informatie.

DE VOORDELEN VAN MAATWERK

ROOSTERKOPPELINGEN

Gedateerde of overbodige roosterinformatie is met TiC Narrow Casting verleden tijd. Door 

een koppeling met uw eigen roostersysteem worden automatisch actuele rooster- en lokaalwij-

zigingen, afwezigheid- en ziekmeldingen overzichtelijk op de beeldschermen weergegeven. De 

roostermaker hoeft alleen te bepalen wanneer en waar het rooster getoond moet worden. De 

koppeling zelf vindt plaats door automatisch de output van het roosterbestand te synchroniseren 

met de inhoud van het roostersjabloon. Zo hoeft u zich niet druk te maken om ‘alweer een extra 

pakket’.

BEDRIJFSCIJFERS

Haal rechtstreeks data uit uw ERP- of CRM-pakket en visualiseer deze. De mogelijkheden binnen 

TiC Narrow Casting zijn groot. Automatische koppelingen naar omzetten, resultaten, doelstellin-

gen, prognoses, productiehoeveelheden of leveringen zorgen ervoor dat deze cijfers altijd actueel 

gepresenteerd worden. Maak deze data op heldere wijze visueel inzichtelijk voor uw medewer-

kers, eventuele bezoekers en klanten via grafieken, pijlen, tabellen of stoplichten. Het is bewezen 

dat het positief bijdraagt aan de resultaten binnen uw bedrijf.

PRIORITY BREAK

We hopen natuurlijk dat er nooit een calamiteit ontstaat. Maar áls het gebeurt, is het een gerust-

stellend idee dat TiC Narrow Casting bijdraagt aan extra veiligheid binnen uw organisatie. De 

prioriteitonderbreking schakelt in geval van nood direct over op het tonen van een ontruimings-, 

waarschuwingssysteem of vluchtrouteplan. 

ZAALRESERVERINGEN

U kunt TiC Narrow Casting koppelen aan uw eigen zaalreserveringssoftware. Met een vooraf 

instelbare interval wordt uw zaalplanning op de schermen geactualiseerd. Wanneer er iets wijzigt 

in de planning, dan wordt dit direct live gepubliceerd. Voor u is geen extra handeling nodig, u hoeft 

alleen maar in uw CRM- of zalenplanningsprogramma de juiste gegevens in te voeren en alle input 

verschijnt automatisch op de schermen.

MAATWERK, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN

AENC. WE ALL NEED CONNECTION

- Altijd actuele informatie

- Geen dubbel invoerwerk

- Zeer veel mogelijkheden

- Verhoogt de effectiviteit

- Professioneel vormgegeven 

in eigen huisstijl



AL UW COMMUNICATIE IN UNIFORME EN CONSISTENTE STIJL EN TOCH ALLE VRIJHEID OM ZELF TE VARIËREN

SJABLONEN

INFORMEREN

Een sjabloon of ook wel een template genoemd is een soort basis lay-out waarin u content plaatst. Meestal wordt deze lay-out in 

uw eigen huisstijl opgemaakt om zo de herkenbaarheid en professionaliteit van uw communicatie te vergroten. Wij ontwerpen 

sjablonen voor beginnende narrow casting gebruikers, waarbij de indeling van de content vaststaat. Ze zijn door iedereen op 

zeer eenvoudige wijze te vullen met informatie. Gebruikers met wat meer ervaring hebben de ‘template creator’ tot hun be-

schikking. De indeling van deze sjablonen is dan helemaal zelf te bepalen.

DE VOORDELEN VAN SJABLONEN  

- Zeer eenvoudig te vullen

- Alle vrijheid voor eigen indeling

- Uniforme uitstraling

- Voor allerlei soorten content

- Te koppelen met externe systemen en databases

VASTE SJABLONEN

Een vast sjabloon heeft een voorgedefinieerde indeling, met vaste vakken, waarin een vaste soort 

content komt. Zo’n sjabloon is bijvoorbeeld opgebouwd uit een titel-, tekst- en een afbeeldings-

vak. Wilt u een andere indeling met andere content, dan ontwikkelen we een apart sjabloon voor 

u. Groot voordeel is de gebruikersvriendelijkheid. Iedereen, zelfs met de minste narrow casting 

ervaring, kan een sjabloon vullen. 

SOORTEN CONTENT

Een sjabloon kunt u vullen met allerlei verschillende soorten content. Tekst- en afbeeldingsvakken 

worden het meest toegepast. Maar ook video-, RSS-, weer-, verkeer- en nieuwsvakken zijn erg 

gangbaar. De zogenaamde nieuwe media-sjablonen, die gevuld worden met content van Twitter, 

Facebook of Yammer worden steeds populairder. En als u eigen interne informatie in uw huisstijl 

wilt tonen, gebruikt u een maatwerk sjabloon met automatische koppeling naar deze informatie. 

Het sjabloon vult zich automatisch, u hoeft daar zelf niets aan bij te houden. En de informatie is 

altijd actueel.

VARIABELE SJABLONEN

De ‘template creator’ geeft u alle vrijheid om zelf uw sjablonen te ontwikkelen. Prima geschikt 

voor de iets ervarene gebruiker van narrow casting. U kunt logo’s, kleuren, lettertypes en ach-

tergronden zelf aanpassen. Ook bepaalt u zelf waar u content en animaties plaatst. De sjablonen 

kunnen in onbeperkte variaties worden opgeslagen en bewerkt. Deze vrijheid brengt wel met zich 

mee dat u iets meer verstand moeten hebben van de software. Een voorgedefinieerd sjabloon is 

nu eenmaal eenvoudiger te vullen dan een sjabloon dat u eerst zelf moet aanmaken. Wij adviseren 

en ondersteunen u natuurlijk bij de keuze voor en het ontwikkelen van alle sjablonen.

SJABLONEN, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN

AENC. WE ALL NEED CONNECTION

OP ÉÉN SCHERM NUMMERUITGIFTE COMBINEREN MET ANDERE COMMUNICATIE, VOOR EEN AANGENAME WACHTTIJD

NUMMERVOLGSYSTEEM

INFORMEREN

Wachten vindt niemand leuk, maar met veel bezoekers of klanten in uw organisatie is dit vaak niet te voorkomen. TiC Narrow 

Casting combineert nummeruitgifte en communicatie in één. Geen apart scherm meer met volgnummers: deze zijn geïntegreerd 

in onze narrow casting software. Zo bespaart u kosten en, niet onbelangrijk, de attentiewaarde van uw communicatie is een stuk 

groter. Bovendien verzacht het het wachten een beetje.

DE VOORDELEN VAN EEN NUMMERVOLGSYSTEEM

TWEE SYSTEMEN IN ÉÉN

Een nummervolgsysteem is een ideaal middel om in te zetten op plekken waar veel bezoekers en 

klanten komen. Denk aan winkels, apotheken, gemeente- of ziekenhuisbalies. Veel organisaties 

werken met twee losse systemen: het ene display toont de nummers en het andere toont allerlei 

communicatie-uitingen. Maar klanten houden het nummerdisplay het meest in de gaten. En zien 

daardoor makkelijk aanbiedingen, mededelingen of informatie over het hoofd. Waarom dit niet 

combineren in één systeem? Wie op het scherm zijn wachtnummer in de gaten houdt, ziet dan 

gelijk de andere content. En daarmee bespaart u ook nog kosten. TiC Narrow Casting is standaard 

uitgerust met een basisnummervolgsysteem, zodat u beide toepassingsmogelijkheden kunt com-

bineren.

WACHTVERZACHTER 

Wachten is eigenlijk nooit leuk, maar u kunt het uw bezoekers en klanten wel aangenamer maken. 

Toon leuke clips, nuttige info, tv-beelden of het nieuws tegelijk met de volgnummers. Of trek de 

aandacht door met een lichtkrant over het scherm te scrollen. Zo wordt de wachttijd als minder 

onaangenaam ervaren. 

IN HUISSTIJL

TiC Narrow Casting ontwerpt het nummervolgsysteem in uw huisstijlsjabloon, zodat de nummers 

en uw communicatie professioneel en herkenbaar ogen. Het geeft uw organisatie de juiste uitstra-

ling mee en laat zien dat u serieus bij uw klanten en bezoekers betrokken bent.

EENVOUDIG 

Het TiC Narrow Casting nummervolgsysteem is uiterst eenvoudig in gebruik. Met door uzelf te 

bepalen toetsen op een toetsenbord hoogt u het nummer op of verlaagt u het. Of u laat een knop 

op de balie monteren om tussen de nummers te schakelen. Heeft u meerdere balies? Dan kunt u 

bij elke balie een knop monteren, als u dat handig vindt. 

NUMMERVOLGSYSTEEM, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN

AENC. WE ALL NEED CONNECTION

- Bespaart kosten

- Meer attentiewaarde

- Verzacht het wachten

- Zeer eenvoudige bediening

- Professionele uitstraling



AL UW COMMUNICATIE IN UNIFORME EN CONSISTENTE STIJL EN TOCH ALLE VRIJHEID OM ZELF TE VARIËREN

SJABLONEN

INFORMEREN

Een sjabloon of ook wel een template genoemd is een soort basis lay-out waarin u content plaatst. Meestal wordt deze lay-out in 

uw eigen huisstijl opgemaakt om zo de herkenbaarheid en professionaliteit van uw communicatie te vergroten. Wij ontwerpen 

sjablonen voor beginnende narrow casting gebruikers, waarbij de indeling van de content vaststaat. Ze zijn door iedereen op 

zeer eenvoudige wijze te vullen met informatie. Gebruikers met wat meer ervaring hebben de ‘template creator’ tot hun be-

schikking. De indeling van deze sjablonen is dan helemaal zelf te bepalen.

DE VOORDELEN VAN SJABLONEN  

- Zeer eenvoudig te vullen

- Alle vrijheid voor eigen indeling

- Uniforme uitstraling

- Voor allerlei soorten content

- Te koppelen met externe systemen en databases

VASTE SJABLONEN

Een vast sjabloon heeft een voorgedefinieerde indeling, met vaste vakken, waarin een vaste soort 

content komt. Zo’n sjabloon is bijvoorbeeld opgebouwd uit een titel-, tekst- en een afbeeldings-

vak. Wilt u een andere indeling met andere content, dan ontwikkelen we een apart sjabloon voor 

u. Groot voordeel is de gebruikersvriendelijkheid. Iedereen, zelfs met de minste narrow casting 

ervaring, kan een sjabloon vullen. 

SOORTEN CONTENT

Een sjabloon kunt u vullen met allerlei verschillende soorten content. Tekst- en afbeeldingsvakken 

worden het meest toegepast. Maar ook video-, RSS-, weer-, verkeer- en nieuwsvakken zijn erg 

gangbaar. De zogenaamde nieuwe media-sjablonen, die gevuld worden met content van Twitter, 

Facebook of Yammer worden steeds populairder. En als u eigen interne informatie in uw huisstijl 

wilt tonen, gebruikt u een maatwerk sjabloon met automatische koppeling naar deze informatie. 

Het sjabloon vult zich automatisch, u hoeft daar zelf niets aan bij te houden. En de informatie is 

altijd actueel.

VARIABELE SJABLONEN

De ‘template creator’ geeft u alle vrijheid om zelf uw sjablonen te ontwikkelen. Prima geschikt 

voor de iets ervarene gebruiker van narrow casting. U kunt logo’s, kleuren, lettertypes en ach-

tergronden zelf aanpassen. Ook bepaalt u zelf waar u content en animaties plaatst. De sjablonen 

kunnen in onbeperkte variaties worden opgeslagen en bewerkt. Deze vrijheid brengt wel met zich 

mee dat u iets meer verstand moeten hebben van de software. Een voorgedefinieerd sjabloon is 

nu eenmaal eenvoudiger te vullen dan een sjabloon dat u eerst zelf moet aanmaken. Wij adviseren 

en ondersteunen u natuurlijk bij de keuze voor en het ontwikkelen van alle sjablonen.

SJABLONEN, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN

AENC. WE ALL NEED CONNECTION

OP ÉÉN SCHERM NUMMERUITGIFTE COMBINEREN MET ANDERE COMMUNICATIE, VOOR EEN AANGENAME WACHTTIJD

NUMMERVOLGSYSTEEM

INFORMEREN

Wachten vindt niemand leuk, maar met veel bezoekers of klanten in uw organisatie is dit vaak niet te voorkomen. TiC Narrow 

Casting combineert nummeruitgifte en communicatie in één. Geen apart scherm meer met volgnummers: deze zijn geïntegreerd 

in onze narrow casting software. Zo bespaart u kosten en, niet onbelangrijk, de attentiewaarde van uw communicatie is een stuk 

groter. Bovendien verzacht het het wachten een beetje.

DE VOORDELEN VAN EEN NUMMERVOLGSYSTEEM

TWEE SYSTEMEN IN ÉÉN

Een nummervolgsysteem is een ideaal middel om in te zetten op plekken waar veel bezoekers en 

klanten komen. Denk aan winkels, apotheken, gemeente- of ziekenhuisbalies. Veel organisaties 

werken met twee losse systemen: het ene display toont de nummers en het andere toont allerlei 

communicatie-uitingen. Maar klanten houden het nummerdisplay het meest in de gaten. En zien 

daardoor makkelijk aanbiedingen, mededelingen of informatie over het hoofd. Waarom dit niet 

combineren in één systeem? Wie op het scherm zijn wachtnummer in de gaten houdt, ziet dan 

gelijk de andere content. En daarmee bespaart u ook nog kosten. TiC Narrow Casting is standaard 

uitgerust met een basisnummervolgsysteem, zodat u beide toepassingsmogelijkheden kunt com-

bineren.

WACHTVERZACHTER 

Wachten is eigenlijk nooit leuk, maar u kunt het uw bezoekers en klanten wel aangenamer maken. 

Toon leuke clips, nuttige info, tv-beelden of het nieuws tegelijk met de volgnummers. Of trek de 

aandacht door met een lichtkrant over het scherm te scrollen. Zo wordt de wachttijd als minder 

onaangenaam ervaren. 

IN HUISSTIJL

TiC Narrow Casting ontwerpt het nummervolgsysteem in uw huisstijlsjabloon, zodat de nummers 

en uw communicatie professioneel en herkenbaar ogen. Het geeft uw organisatie de juiste uitstra-

ling mee en laat zien dat u serieus bij uw klanten en bezoekers betrokken bent.

EENVOUDIG 

Het TiC Narrow Casting nummervolgsysteem is uiterst eenvoudig in gebruik. Met door uzelf te 

bepalen toetsen op een toetsenbord hoogt u het nummer op of verlaagt u het. Of u laat een knop 

op de balie monteren om tussen de nummers te schakelen. Heeft u meerdere balies? Dan kunt u 

bij elke balie een knop monteren, als u dat handig vindt. 

NUMMERVOLGSYSTEEM, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN

AENC. WE ALL NEED CONNECTION

- Bespaart kosten

- Meer attentiewaarde

- Verzacht het wachten

- Zeer eenvoudige bediening

- Professionele uitstraling



UW BEZOEKERS NAAR DE JUISTE BALIE LEIDEN MET INDICATIE VAN DE WACHTTIJD 

WACHTRIJMANAGEMENT

INFORMEREN

Wachtrijmanagement is het luxe nummervolgsysteem van TiC Narrow Casting. Een touch kiosk met bonprinter geeft een 

volgnummer uit. U kunt uw bezoekers direct de juiste balie laten kiezen. Verder kunt u een uitgebreide log- en analysefunctie 

inzien en tonen. Zo krijgt u inzicht in bijvoorbeeld het aantal afgehandelde nummers, de gemiddelde wachttijd, de baliedruk of de 

verwachtte uitlooptijd. Daarmee kunt u bezoekersstromen beter managen en sturen. En bezoekers direct de gewenste content 

tonen. Heeft u al een wachtrijmanagementsysteem? Dan koppelen wij deze aan TiC Narrow Casting. Dat scheelt u een dubbele 

investering.

DE VOORDELEN VAN WACHTRIJMANAGEMENT

DIRECT DE JUISTE BALIE

Niets is zo vervelend als mensen bij de verkeerde balie staan. Het houdt op en men heeft voor 

niets staan wachten. Een touchscreen kiosk met keuzemogelijkheid voor de verschillende balies 

lost dit op. Dankzij een overzichtelijk keuzescherm en een geprint bonnummer met balie staan 

uw bezoekers en klanten direct in de juiste wachtrij. En worden de balies gebruikt waarvoor ze 

ingericht zijn.

NUTTIGE STATISTIEKEN

Meten is weten. Het wachtrijmanagement houdt allerlei gegevens voor u bij, waardoor u inzicht 

krijgt in bezoekers-, klant of patiëntstromen. En dat is belangrijk, want u wilt een zo kort mogelijke 

wachttijd en een zo’n klantvriendelijk mogelijk beleid. Daar helpen de statistieken u bij. Eenvoudig 

uit te lezen en makkelijk te interpreteren. En zo te plaatsen op de beeldschermen om ook aan uw 

publiek te laten zien dat u hun wachttijd serieus neemt. 

IN HUISSTIJL

TiC Narrow Casting ontwerpt het wachtrijmanagement, inclusief kioskscherm, geheel in uw eigen 

huisstijl. Volg-, balienummers, statistieken en wachttijden ogen professioneel en herkenbaar. Het 

geeft uitstraling aan uw organisatie en laat zien dat u bij uw klanten en bezoekers betrokken bent. 

Onze ontwerpers bepalen samen met u de vormgeving, indeling en de te tonen informatie om zo 

optimaal rendement uit uw communicatie te halen. 

WACHTTIJDENINDICATIE

Toon het aantal wachtenden en de wachttijd per balie. Of laat zien hoelang de arts in het zieken-

huis of huisartsenpraktijk uitloopt. De informatie wordt helemaal automatisch op de beeldscher-

men getoond. Wachten is nooit leuk, maar het is wel zo fijn als uw bezoekers, klanten of patiënten 

zich ergens op in kunnen stellen. 

WACHTRIJMANAGEMENT, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN

AENC. WE ALL NEED CONNECTION

- Direct de juiste balie

- Diverse nuttige statistieken

- Geen onnodige wachttijd

- Professionele uitstraling

- Te koppelen met bestaande systemen



UW BEZOEKERS NAAR DE JUISTE BALIE LEIDEN MET INDICATIE VAN DE WACHTTIJD 

WACHTRIJMANAGEMENT

INFORMEREN

Wachtrijmanagement is het luxe nummervolgsysteem van TiC Narrow Casting. Een touch kiosk met bonprinter geeft een 

volgnummer uit. U kunt uw bezoekers direct de juiste balie laten kiezen. Verder kunt u een uitgebreide log- en analysefunctie 

inzien en tonen. Zo krijgt u inzicht in bijvoorbeeld het aantal afgehandelde nummers, de gemiddelde wachttijd, de baliedruk of de 

verwachtte uitlooptijd. Daarmee kunt u bezoekersstromen beter managen en sturen. En bezoekers direct de gewenste content 

tonen. Heeft u al een wachtrijmanagementsysteem? Dan koppelen wij deze aan TiC Narrow Casting. Dat scheelt u een dubbele 

investering.

DE VOORDELEN VAN WACHTRIJMANAGEMENT

DIRECT DE JUISTE BALIE

Niets is zo vervelend als mensen bij de verkeerde balie staan. Het houdt op en men heeft voor 

niets staan wachten. Een touchscreen kiosk met keuzemogelijkheid voor de verschillende balies 

lost dit op. Dankzij een overzichtelijk keuzescherm en een geprint bonnummer met balie staan 

uw bezoekers en klanten direct in de juiste wachtrij. En worden de balies gebruikt waarvoor ze 

ingericht zijn.

NUTTIGE STATISTIEKEN

Meten is weten. Het wachtrijmanagement houdt allerlei gegevens voor u bij, waardoor u inzicht 

krijgt in bezoekers-, klant of patiëntstromen. En dat is belangrijk, want u wilt een zo kort mogelijke 

wachttijd en een zo’n klantvriendelijk mogelijk beleid. Daar helpen de statistieken u bij. Eenvoudig 

uit te lezen en makkelijk te interpreteren. En zo te plaatsen op de beeldschermen om ook aan uw 

publiek te laten zien dat u hun wachttijd serieus neemt. 

IN HUISSTIJL

TiC Narrow Casting ontwerpt het wachtrijmanagement, inclusief kioskscherm, geheel in uw eigen 

huisstijl. Volg-, balienummers, statistieken en wachttijden ogen professioneel en herkenbaar. Het 

geeft uitstraling aan uw organisatie en laat zien dat u bij uw klanten en bezoekers betrokken bent. 

Onze ontwerpers bepalen samen met u de vormgeving, indeling en de te tonen informatie om zo 

optimaal rendement uit uw communicatie te halen. 

WACHTTIJDENINDICATIE

Toon het aantal wachtenden en de wachttijd per balie. Of laat zien hoelang de arts in het zieken-

huis of huisartsenpraktijk uitloopt. De informatie wordt helemaal automatisch op de beeldscher-

men getoond. Wachten is nooit leuk, maar het is wel zo fijn als uw bezoekers, klanten of patiënten 

zich ergens op in kunnen stellen. 

WACHTRIJMANAGEMENT, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN
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- Direct de juiste balie

- Diverse nuttige statistieken

- Geen onnodige wachttijd

- Professionele uitstraling

- Te koppelen met bestaande systemen

VIA EEN ONLINE PLATFORM RUIMTES EN ZALEN INPLANNEN, RESERVEREN EN BEHEREN

RUIMTEBEHEERMANAGEMENT

INFORMEREN

In een handomdraai ruimtes, kamers en zalen reserveren? TiC Room Booking - onze speciaal hiervoor ontwikkelde software –

maakt slim gebruik van ruimtes en tijd. Zo hoeft u zelf niet te zoeken wanneer welke ruimte precies beschikbaar is. Interactieve 

displays bij de ruimtes maken de beschikbaarheid inzichtelijk – u kunt uw vergadering, bespreking of presentatie direct inplan-

nen. Of anders gewoon via uw smartphone of tablet op afstand. Alle ruimtes zijn namelijk via een online platform aan elkaar 

gekoppeld.

DE VOORDELEN VAN RUIMTEBEHEERMANAGEMENT

BEHEER VIA ÉÉN SYSTEEM EN VOORKEUREN

TiC Room Booking stuurt u aan vanuit één online besturingsmodule. Dat betekent dat u op locatie 

nauwelijks nog iets hoeft te installeren. Binnen de module kunnen alle ruimtes en zalen aan elkaar 

gekoppeld worden, het maakt niet uit hoeveel. U geeft aan binnen welke periode u een ruimte wilt 

reserveren, met hoeveel personen u gaat vergaderen en welke voorzieningen u nodig heeft. TiC 

Room Booking toont vervolgens de mogelijkheden, passend bij uw wensen.

IN (HUIS)STIJL

De online besturingsmodule en de interactieve displays kunnen in uw eigen huisstijl vormgegeven 

worden. Dit geeft het systeem een persoonlijke touch en het oogt herkenbaar en professioneel. 

De interactieve displays kunnen we voor u netjes in de wand wegwerken. Een stijlvolle sierlijst 

maakt het geheel compleet.

EÉN DRUK OP DE KNOP

Loopt de vergadering iets uit of bent u eerder klaar? Met één druk op de knop reserveert u een 

kwartier bij of stopt u de vergadering. En de hele organisatie is direct op de hoogte van de wijzi-

ging. Tijdens de vergadering kan de apparatuur gaan storen of uitvallen. Ook hier brengt u met 

één druk op de knop de technische dienst op de hoogte, zodat zij direct actie kunnen ondernemen.

KOPPELINGEN

TiC Room Booking koppelt zonder enig probleem met veel voorkomende plannings- en agen-

dasoftware zoals Microsoft Exchange en Microsoft Office 365. Dit scheelt u dubbel invoerwerk. 

Bovendien is de kans op foutieve of dubbele planningen veel kleiner. En u hoeft zich niet ‘weer’ 

een nieuw softwarepakket eigen te maken.

RUIMTEBEHEERMANAGEMENT, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN

AENC. WE ALL NEED CONNECTION

- Volledig online te beheren

- Ruimtes en zalen efficiënter benutten

- Plannen op basis van voorkeuren

- Geen irritaties en zoektochten meer

- Te koppelen met bestaande

agendasystemen



VEEL LICHT, WEINIG VERBRUIK

LICHT AANSTUREN

In een groot kantoorpand met veel ruimtes lopen de kosten voor verlichting al snel hoog op. Met automatische aanstu-

ring staat het licht alleen aan als het nodig is. Op de juiste lichtsterkte: gedimd of juist wat feller. Daarmee bespaart u niet 

alleen kosten, het is ook beter voor het milieu.

HAAL MEER UIT LICHT

AENC vertelt u graag hoe u méér haalt uit uw verlichting. Denk aan LED-verlichting waarmee u energie bespaart, daglicht cre-

eert én draadloos internet ontvangt. Slimme software stuurt het licht aan én geeft u inzicht in het energieverbruik. Bovendien 

zijn uw medewerkers – door nabootsing van het daglichtverloop – bewezen alerter en productiever. Wij adviseren, installeren 

en leveren. En als u dat wilt, doen we ook het onderhoud en beheer.

DE VOORDELEN VAN LICHT AANSTUREN

- Supersnel en veilig

- Kosten besparen

- Inzicht in uw energieverbruik

- Gezond,natuurlijk licht creëeren

- Gemakkelijk te koppelen met andere apparatuur

INTERNET VIA LICHT

Internet via LED-lampen. Veiliger, 

minder storingsgevoelig en vele 

malen sneller dan wifi

LED-VERLICHTING

Energiezuinige LED-lampen – 

veiliger, goed voor het milieu en uw 

portemonnee

DYNAMISCHE VERLICHTING

Daglicht nabootsen – van koel licht 

in de ochtend naar warm licht in de 

avond

CENTRALE LED-DRIVER

Uw licht centraal aansturen; veel 

lagere installatiekosten en minder 

onderhoud

DOMOTICA

Alle elektronische toepassingen in 

huis of kantoor gemakkelijk overal 

vandaan bedienen

TIPTOETSPANELEN

Bedien uw verlichting met een tip-

toetspaneel, touchscreen of mobile 

device

WAAR WIJ U MEE KUNNEN HELPEN?

AENC. WE ALL NEED CONNECTION
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INTERNET VIA LED-LAMPEN. VEILIGER, MINDER STORINGSGEVOELIG EN HONDERDEN KEREN SNELLER DAN WIFI

INTERNET VIA LICHT

LICHT AANSTUREN

Wat is sneller dan het snelste glasvezelnetwerk? En veiliger en storingsvrijer? Het antwoord is LiFi, het nieuwe wifi, een recente 

uitvinding van de Duitse natuurkundige Harald Haas van de University of Edinburgh. LiFi staat voor Light Fidelity en realiseert 

communicatie tussen computers via lichtimpulsen van LED-verlichting. Waar wifi radiogolven gebruikt, gebruikt LiFi licht en is 

het dus vele malen sneller. Doordat licht – anders dan radiogolven – niet door de muur kan, is LiFi ook veel veiliger. De toepas-

sing is simpel. Want in principe kan elke LED-lamp in huis of kantoor worden omgebouwd tot knooppunt in het netwerk. Het 

enige wat er in de lamp moet, is een chip die de lichtbundel moduleert.

DE VOORDELEN VAN LIFI

- Internet via licht

- Veel sneller dan WiFi

- Nauwelijks beveiliging nodig

- Iedere LED-lamp is geschikt

SNELHEID

Hoeveel sneller is LiFi? In een laboratorium aan de Universiteit van Oxford is een overdrachts-

snelheid gemeten van 224 gigabit p/s over een afstand van 3 meter. Dat is sneller dan de snelste 

glasvezelnetwerken en honderden keren sneller dan wifi. Om u een beeld te geven: met deze 

snelheid kun je 18 volledige HD-speelfilms in minder dan 1 seconde versturen.

EFFICIËNTIE

LiFi vereist minder componenten dan radiotechnologie, dus de techniek is tegen veel lagere 

kosten operationeel te maken. En LED-verlichting is bovendien zeer energiezuinig, waardoor het 

stroomverbruik door overdracht van gegevens te verwaarlozen is. LiFi werkt zelfs onder water, 

wat met wifi niet mogelijk is.

DE AENC OPLOSSING

Een paar van ’s werelds grootste verlichtingsbedrijven hebben al een aantal LiFi-oplossingen 

uitgeprobeerd. Nadeel is dat deze systemen zijn gebaseerd op gepatenteerde en gesloten tech-

nologieën. Ze zijn daarmee onbruikbaar en onbetaalbaar voor grote groepen ontwikkelaars en 

eindgebruikers. In de herfst van 2016 lanceert AENC ’s werelds eerste software-gedefinieerde 

LED-driver, de iDrive®, die verschillende LED-dimming en LiFi-modulatieschema’s mogelijk 

maakt. Dit innovatieve apparaat wordt aangestuurd met open source software. Bedrijven en orga-

nisaties kunnen LiFi daarmee makkelijker en goedkoper implementeren. En LiFi koppelen aan hun 

eigen technische infrastructuur.   

VEILIGHEID

LiFi is ook veiliger. Licht gaat niet door muren, dus als u deuren en gordijnen sluit, dan verlaat 

uw communicatie de ruimte niet. Ook aangrenzende netwerken hebben minder last van elkaar. 

Daarnaast zijn er geen bekende veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor deze technologie. En 

overdracht via licht vermijdt het gebruik van radiogolven, die gevaarlijke storingen kunnen ver-

oorzaken in elektronische circuits, zoals in ziekenhuizen.

LIFI, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN

AENC. WE ALL NEED CONNECTION



DAGLICHT NABOOTSEN – VAN KOEL LICHT IN DE OCHTEND NAAR WARM IN DE AVOND

DYNAMISCHE VERLICHTING

LICHT AANSTUREN

In de natuur draait alles om licht. Natuurlijk licht beïnvloedt onze belangrijkste hormoon- en stofwisselingsprocessen, geeft de 

maat aan voor onze inwendige klok en daarmee ritme aan onze dagelijkse bezigheden. Daglicht ondersteunt bovendien onze ge-

zondheid. Iemand die onvoldoende licht krijgt, kan last krijgen van chronische vermoeidheid, slaapstoornissen en zelfs depressie. 

In situaties waarin niet voldoende natuurlijk daglicht is, is dynamische verlichting de uitkomst.

DE VOORDELEN VAN DYNAMISCHE VERLICHTING

- Fittere werknemers

- Verbeterde alertheid

- Minder ziekteverzuim

- Betere stemming

- Meer productiviteit

DYNAMISCHE VERLICHTING EN VERVANGEN DAGLICHT

Dynamische verlichting is een verzamelnaam voor regel- en dimbare verlichtingsarmaturen met 

meerdere kleuren lichtbronnen. Met de juiste dosering kan kunstlicht het natuurlijke daglicht 

voor een groot deel vervangen. Om kunstlicht een biologische uitwerking te laten hebben, houdt 

AENC met allerlei onderdelen rekening. Zo laten we onder andere het licht van een bron met een 

groot oppervlak komen en een flink deel van uw gezichtsveld verlichten. Door directe en indirecte 

lichtbronnen te combineren, creëren we een kunstmatige ‘hemel’.

HOE STIMULEREN WIJ DIT NATUURLIJKE VERLOOP?

Ochtend: het hormoon cortisol activeert uw stofwisseling, en uw lichaam wordt geprogrammeerd 

voor de dagelijkse activiteiten. Het eerste ochtendlicht onderdrukt de productie van het slaaphor-

moon melatonine. Aan het begin van uw werkdag is stimulerend licht met een koele toon en een 

hoge lichtsterkte belangrijk.

Voormiddag: in de loop van de dag wordt continu cortisol aangemaakt. Rond het middaguur levert 

dit een goed prestatievermogen op. Overwegend activerend licht met een koele toon ondersteunt 

dit.

Namiddag: de aanmaak van cortisol in het lichaam neemt af, de actieve werkfase loopt ten einde. 

Maar de productie van het slaaphormoon melatonine – door duisternis – is natuurlijk nog niet 

gewenst. De overgang naar de namiddag wordt nagebootst door een verminderde lichtsterkte 

met een warmere toon in te programmeren.

DYNAMISCHE VERLICHTING VOOR HET MODERNE KANTOOR

Dynamisch licht versterkt het welbevinden van u en uw medewerkers. Vooral in kantoren of 

magazijnruimtes met weinig zichtbaar daglicht. En ook in de wintermaanden, waarin er maar een 

korte tijd daglicht is, heeft dynamische verlichting een positieve invloed op de productiviteit en 

stemming.

DYNAMISCHE VERLICHTING, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN

AENC. WE ALL NEED CONNECTION

ALLE ELEKTRONISCHE TOEPASSINGEN IN HUIS OF KANTOOR GEMAKKELIJK OVERAL VANDAAN BEDIENEN

DOMOTICA

LICHT AANSTUREN

Gemakt dient de mens. Met één druk op de knop de gordijnen dichtschuiven, de verlichting aanpassen én de gashaard aanzet-

ten. U hoeft alleen nog maar zelf uw drankje in te schenken. Uw sproei-installatie op commando zijn werk laten doen, de verwar-

ming op afstand bedienen… Het kan allemaal dankzij domotica. Slimme oplossingen waarmee u uw huis volledig intuïtief bedient 

en u uw handen vrij heeft. En heeft u een heel gebouw om te beheren? Denk er dan eens over om bijvoorbeeld de systemen voor 

comfort, communicatie en veiligheid met elkaar te verweven. Dat maakt uw bedrijfsvoering een stuk efficiënter. AENC adviseert 

u er graag over, en richt samen met u een geïntegreerd gebouwbeheerssysteem in.

DE VOORDELEN VAN DOMOTICA EN GEBOUWBEHEER

- Comfort verhogend

- Meer veiligheid in en om huis en organisatie

- Veel efficiëntere omgang met energie

- Makkelijk uit te breiden

- Overal vandaan te besturen

ZEER EENVOUDIG TE BEDIENEN

“Domotica is ingewikkeld, je moet er verstand van hebben, ik wil me er niet in verdiepen en dus 

is het niets voor mij.” Een uitspraak die we in diverse varianten regelmatig voorbij horen komen. 

En toch is het tegendeel het geval. Een goed ontworpen domotica-systeem is zo intuïtief dat de 

bediening ervan zeer eenvoudig is.

ZONDER HAK- EN BREEKWERK

Ook in een bestaande situaties kunt u domotica en gebouwbeheer prima toepassen. Met nieuwe 

draadloze technieken kunt u voortborduren op de bestaande infrastructuur. Zo kunt u uw huis of 

organisatie van alle gemakken voorzien. En dat zonder vervelend hak- en breekwerk.

TOEKOMSTBESTENDIG

U woont of werkt prettig op de plek waar u zit. Zou u dan moeten verhuizen als uw behoeften ver-

anderen? Of denk aan ouderen en bewoners van een woonzorgcentrum of bejaardenhuis – moe-

ten zij verhuizen als sommige dingen niet meer zo makkelijk gaan? Dankzij domotica en gebouw-

beheer kunnen we inspelen op veranderende wensen in de toekomst. Maken we wonen, werken 

en leven prettig en eenvoudig. En kunt u blijven zitten of wonen waar u zich thuis voelt. 

ONEINDIGE TOEPASSINGEN

U kunt bijna elk apparaat en systeem op elkaar laten aansluiten. Het is maar net wat uw wensen 

zijn. Binnen een milliseconde een knisperend haardvuur. Met één druk op de knop het alarm 

overal aan. Automatische deuren-en-ramen-dicht controle. Kleurenverlichting voor een optimale 

sfeer. Op vakantie alles in de ‘vakantiestand’. Overal of alleen in bepaalde ruimtes muziek in huis 

of organisatie. Of het bad laten vollopen met één commando vanuit de auto. Het kan allemaal met 

domotica en gebouwbeheer.

DOMOTICA EN GEBOUWBEHEER, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN
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ENERGIEZUINIGE LED-LAMPEN – GOED VOOR HET MILIEU EN UW PORTEMONNEE 

LED-VERLICHTING

LICHT AANSTUREN

LED-verlichting heeft veel voordelen boven gloei-, halogeen- of spaarlampen. Een LED-lamp gebruikt een fractie van de stroom 

van een gloei- of halogeenlamp. Dat bespaart u dus een hoop geld. LED-lampen hebben bovendien een zeer lange levensduur, 

tot wel 50.000 branduren. Ze zetten stroom zo efficiënt om in licht, dat ze niet heet worden. U kunt dus nooit uw handen bran-

den aan zo’n lamp en ze kunnen ook geen brand veroorzaken. Een LED-lamp brandt onmiddellijk op vol vermogen in tegenstel-

ling tot spaarlampen. En een LED-lamp is niet gevoelig voor trillingen, in tegenstelling tot gloei- en halogeenlampen, die daar 

absoluut niet tegen kunnen. Een LED-lamp is dimbaar en is zeer milieuvriendelijk. De CO2 uitstoot is 85% minder en de lamp 

bevat geen giftige kwikdampen. LED-verlichting is het ideale verlichtingsmiddel voor bedrijven, scholen, instellingen en huizen.

DE VOORDELEN VAN LED-VERLICHTING

- Milieuvriendelijk

- Zeer lange levensduur

- Veilig in gebruik

- Grote kostenbesparingen in stroomverbruik

LED-TROFFERS

Een troffer is een LED-lamp die geschikt is om in een verlaagd plafond in te bouwen. LED-trof-

fers worden voor allerlei toepassingen gebruikt, bijvoorbeeld in kantoren, overheidsgebouwen 

of ziekenhuizen. Na 50.000 branduren geven ze nog steeds 78-85% van hun oorspronkelijke 

lichtsterkte. De retrofit versies zijn binnen 5-7 minuten geïnstalleerd, omdat u ze in bestaande 

behuizingen kunt inbouwen. LED-troffers zijn dimbaar, draadloos te bedienen en geven een hoog 

aantal Lumen per Watt af.

LED-BUIZEN

De bekende TL-buis is er ook in een LED-variant. Onze LED-buizen zijn van het T8-formaat en 

uitgerust met een remote driver. Dat is betrouwbaarder en geeft een langere levensduur dan 

TL-buizen met een interne driver. De lichthoek bereikt maar liefst 270 graden. Ook de LED-bui-

zen zijn draadloos te bedienen en gaan tot wel 50.000 branduren mee. En dankzij de retrofit 

driverkit kunt u ze in bestaande behuizingen inbouwen. Dat scheelt u de nodige investeringen in 

nieuwe apparatuur.

SMART MULTI EN CONNECT SENSOR

Haal het maximale uit uw energiebesparing en verlicht alleen als er iemand aanwezig is. Met de 

smart multi- en connectsensor past de verlichtingssterkte zich aan de hoeveelheid daglicht aan. 

En als er niemand in de ruimte is, gaat de verlichting vanzelf uit. Een handige app geeft u real-time 

inzicht in uw besparingen.

LED-HIGH BAY

Een LED-High Bay lamp is geschikt om aan tot 10 meter hoge plafonds te hangen en levert een 

krachtige lichtopbrengst. Naast een energiebesparing tot wel 80% gaan deze lampen ook erg lang 

mee. U hangt de lamp één keer op en vervolgens hoeft u er zo’n 10 jaar niet naar om te kijken. 

Onze LED-High Bay lampen zijn zeer eenvoudig te installeren, draadloos te bedienen en geven 

een hoog aantal Lumen per Watt af.

LED-VERLICHTING, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN
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UW VERLICHTING CENTRAAL AANSTUREN; VEEL LAGERE INSTALLATIEKOSTEN

CENTRALE LED -DRIVER

LICHT AANSTUREN

LED’s zijn lichtbronnen met een zeer laag voltage. Om optimaal te branden, hebben ze een constante stroomsterkte nodig. 

LED-lampen zijn gevoelig voor fluctuaties in voltage. Meer voltage betekent meer licht, maar ook een drastische verkorting van 

de levensduur. Een driver zorgt voor een constante stroomsterkte, en vangt fluctuaties in de spanning op. Vaak wordt er per 

lamp een losse driver boven plafonds of in koven weggewerkt. Deze drivers hebben allemaal een 230V kabel nodig en eventueel 

nog een extra kabel voor het dimsignaal. Veel werk, en kosten voor de installatie en het onderhoud. Een centrale LED-driver is 

daarom dé oplossing. Met deze drivers regelt u bovenstaande centraal voor al uw verlichting.

DE VOORDELEN VAN CENTRALE LED-DRIVERS

- Geen losse drivers meer boven het plafond

- Veel lagere installatiekosten

- Overzichtelijke installatie op centrale plek

- Een centrale driver kan wel 2000W LED-verlichting aansturen

- Perfecte stabiele dimming, zonder knipperingen

MINDER AANSCHAF- EN INSTALLATIEKOSTEN

Een centrale LED-driver plaatst u gewoon in de technische ruimte. Er zijn speciale driverracks in 

diverse afmetingen beschikbaar, waarin u een of meerdere centrale drivers op nette en overzich-

telijke wijze monteert. Vanaf een centrale driver hoeft u alleen maar goedkope laagspanningska-

bels naar de LED-armaturen aan te leggen. Een centrale LED-driver kan wel tot 2000W LED-ver-

lichting aansturen. Dit scheelt u enorm in de aanschaf van drivers en in de installatiekosten. En 

omdat er geen drivers meer boven het plafond liggen, is er ook een stuk minder warmteafgifte.

PIXEL LED-DRIVER

Een pixel LED-controller is een krachtige nieuwe pixelcontroller voor het creëren van dynamische 

lichteffecten op TV, film, architectuur en gevels. De pixel LED-controller is de eerste professionele 

controller om volledige dynamische kleurbesturing op maximaal niveau te realiseren. Met een 

enkele controller kunt u maximaal 12.288 pixels in RGB-formaat aansturen. Zo creëert u low cost 

videoschermen met behulp van LED-pixeltape, -strips en -armaturen. Met onze pixel LED-con-

troller houdt u uw installatiekosten zo laag mogelijk én verbetert u uw videosysteemprestaties 

significant.

CONSTANT CURRENT EN CONSTANT VOLTAGE

Een constante stroom LED-driver geeft per uitgang een constant stroomsignaal (milliampère). 

De stroomdrivers zetten de netspanning rechtstreeks om in een constante stroom. Ideaal, want 

u kunt toepassingen ontwerpen waarin vrijwel geen variatie in helderheid van het licht optreedt. 

Deze methode geeft u het hoogste rendement en is het meest kosteneffectief. Een constant 

voltage LED-driver geeft per uitgang een constant spanningssignaal (volt). Als u op voorhand niet 

100% zeker weet hoe de finale installatie uitgevoerd wordt, kiest u meestal voor een constante 

spanningsoplossing. De efficiëntie is met deze drivers weliswaar iets lager, maar ze bieden u wel 

een grotere flexibiliteit. Het aantal uitgangen per driver kan variëren tussen de 1 en 36 stuks.
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ENERGIEZUINIGE LED-LAMPEN – GOED VOOR HET MILIEU EN UW PORTEMONNEE 

LED-VERLICHTING
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behuizingen kunt inbouwen. LED-troffers zijn dimbaar, draadloos te bedienen en geven een hoog 

aantal Lumen per Watt af.
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De bekende TL-buis is er ook in een LED-variant. Onze LED-buizen zijn van het T8-formaat en 

uitgerust met een remote driver. Dat is betrouwbaarder en geeft een langere levensduur dan 

TL-buizen met een interne driver. De lichthoek bereikt maar liefst 270 graden. Ook de LED-bui-

zen zijn draadloos te bedienen en gaan tot wel 50.000 branduren mee. En dankzij de retrofit 

driverkit kunt u ze in bestaande behuizingen inbouwen. Dat scheelt u de nodige investeringen in 

nieuwe apparatuur.

SMART MULTI EN CONNECT SENSOR

Haal het maximale uit uw energiebesparing en verlicht alleen als er iemand aanwezig is. Met de 

smart multi- en connectsensor past de verlichtingssterkte zich aan de hoeveelheid daglicht aan. 

En als er niemand in de ruimte is, gaat de verlichting vanzelf uit. Een handige app geeft u real-time 

inzicht in uw besparingen.

LED-HIGH BAY

Een LED-High Bay lamp is geschikt om aan tot 10 meter hoge plafonds te hangen en levert een 

krachtige lichtopbrengst. Naast een energiebesparing tot wel 80% gaan deze lampen ook erg lang 

mee. U hangt de lamp één keer op en vervolgens hoeft u er zo’n 10 jaar niet naar om te kijken. 

Onze LED-High Bay lampen zijn zeer eenvoudig te installeren, draadloos te bedienen en geven 

een hoog aantal Lumen per Watt af.
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BEDIEN UW VERLICHTING MET EEN TIPTOETSPANEEL, TOUCHSCREEN, MOBILE DEVICE OF AFSTANDSBEDIENING

TIPTOETSPANELEN

LICHT AANSTUREN

Het is prettig om uw verlichting eenvoudig en overzichtelijk te kunnen bedienen. Bovendien kunt u met de juiste aansturing op-

timaal gebruik maken van alle mogelijkheden die de verlichting biedt. Onze oplossing? Lichtaansturing die u eenvoudig bedient 

met elegante en innovatieve tiptoetspanelen of touchscreens. Als u wilt met uw smartphone of tablet of een afstandsbediening. 

De tiptoetspanelen en touchscreens zijn er in diverse stijlen en uitvoeringen. En worden zelfs op maat voor u ontworpen en 

gemaakt, zodat ze naadloos in uw omgeving passen.

DE VOORDELEN VAN TIPTOETS- OF TOUCHBEDIENING

- Comfort verhogend

- Uw verlichting overal vandaan regelen

- Meer veiligheid in en om huis en organisatie

- Veel efficiëntere omgang met energie

- Makkelijk uit te breiden

TIPTOETSPANELEN

Onze tiptoetspanelen zijn modulair ontworpen. Hierdoor kunt u ze helemaal op uw project 

afstemmen. Gepolijst of geborsteld roestvrij staal, schroef of schroefloze bevestigingsopties, 

Britse of Europese styling. Door te combineren met kleuren, afwerkingen en aantallen tiptoetsen 

voldoen we volledig aan uw wensen. Omdat elke toets op het paneel vrij te programmeren is, zijn 

de mogelijkheden eindeloos.

MOBILE DEVICE

Bedien de lichtaansturing met uw smartphone of tablet. Ervaar het bedieningsgemak met de spe-

ciaal ontwikkelde app. U kunt complete ruimtes aansturen, maar ook aparte ‘scènes’ in een ruimte 

activeren. Met de app kunt u zelfs scènes aanpassen en deze aanpassingen opslaan in bestaande 

scènes.

SMART AFSTANDSBEDIENING

De SMART afstandsbediening – met kleurenscherm – kan tot wel 64 kamers bedienen. Hij biedt 

scènecontrole over de verlichting en totale controle over gordijnen of zonwering. De circuitcon-

trole, kamers, scènes en kanalen zijn ook individueel aanpasbaar. Optimaal gebruikersgemak dus. 

De afstandsbediening werkt eenvoudig parallel aan alle andere bedieningen binnen een huis of 

gebouw. De bediening is bovendien radio-gecodeerd, zodat er geen directe zichtlijn vereist is met 

de apparatuur die aangestuurd wordt.

TOUCHSCREENS

Onze touchscreens bieden grenzeloze flexibiliteit voor systeemconfiguratie en bediening. Ze 

zijn volledig op software gebaseerd en worden aangepast aan uw wensen en behoeften. Zo kunt 

u onder andere foto’s, afbeeldingen en 3D-grafische plaatjes gebruiken; wat u maar wilt. De 

touchscreens worden ook gebruikt voor bediening van geïntegreerde systemen met audio, video, 

gordijnen, jaloezieën, verwarming en airconditioning.
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AENC Groep

Vestiging Alblasserdam (Hoofdkantoor)
Ohmweg 65 - 67
2952 BB ALBLASSERDAM
T: 0031786995888
E: info@aenc.nl
W: www.aenc.nl

Vestiging IJsselmuiden
Spoorstraat 56f
8271 RH IJSSELMUIDEN
T: 0031383333044
E: info@aenc.nl
W: www.aenc.nl

Vestiging Meerkerk (LRS Solutions)
Energieweg 3a
4231 DJ MEERKERK
T: 0031183356200
E: info@lrssolutions.nl
W: www.lrssolutions.nl

Vestiging België
Singel 5
2550 KONTICH
T: 003289308845
E: info@aenc.be
W: www.aenc.be
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