
Interactieve, kwalitatief
hoogwaardige

informatiezuilen

INFOZUIL TOUCH
Met een fraaie uitstraling, interactieve functies 
en verschillende uitvoeringen is de Infozuil Touch 
een toevoeging aan iedere ruimte. Van een handig, 
compact model voor op uw balie tot een 55 inch 
standalone touchscreen, te bedienen als tablet; onze 
verschillende modellen bieden tal van mogelijkheden 
om uw bezoekers actief te informeren. Alle modellen 
zijn eenvoudig te bedienen, met WiFi te verbinden en 
zijn makkelijk te (ver)plaatsen met een plug & play 
werking.

Altijd actueel

Met de interactieve Infozuil Touch kunt u uw klanten 
en bezoekers een multifunctioneel informatiepunt 
bieden. Daarnaast biedt u ook nog eens een interactief 
verkooppunt door dynamische koppeling met uw actuele 
verkoopinformatie, lopende acties of webshop. Zo kan uw 
klant of bezoeker zich vast oriënteren en online inspiratie 
op doen terwijl u nog bezig bent. En dat alles uiteraard 
in een veilige werkomgeving! U geeft aan welke websites 
en applicaties u aan uw doelgroep wilt laten zien en wij 
programmeren dit voor u.

Kortom: de Infozuil Touch beschikt over een veilig afgeschermde 
omgeving, waardoor uw bezoekers alleen zien wat u heeft 
bepaald!

Voorkeurstabs

De Infozuil Touch Standalone is te voorzien van vijf instelbare 
voorkeurstaps die gekoppeld zijn aan een website. Via deze 
voorkeurstabs kan de gebruiker naar wel honderd vooraf 
gekozen informatiepagina’s navigeren. 

De door Infozuil Touch aangeboden modellen zijn 
multifunctioneel inzetbaar. Zo kunt u met diverse modellen 
onder andere uw brainstormsessies en presentaties 
interactiever maken. Door bijvoorbeeld de Infozuil Touch 
Presentatiedisplay in te zetten kunt u direct wijzigingen 
en aanvullingen aanbrengen op het full HD (touchscreen) 
beeldscherm met behulp van het meegeleverde toetsenbord 
en de muis.

Tot de aanvullende opties behoren onder andere een 
persoonlijk welkomstscherm voor bezoekers, bestickering 
en/of belettering van de Infozuil Touch Standalone of 
Lessenaar (XXL) in uw eigen huisstijl, een interactieve poll 
en Infozuil Touch Signage: een narrowcasting systeem dat 
inschakelt als de Infozuil Touch niet in gebruik is. 

Zie de achterkant van deze flyer voor een actueel overzicht van 
de diverse Infozuil Touch modellen. 

Voor een vrijblijvende offerte of demonstratie kunt 
u contact met ons opnemen. 

0348 - 444 851
www.infozuiltouch.nl

Touchscreen

Plug-and-
play



LESSENAAR XXL

LESSENAAR

MODELLENOVERZICHT
Full HD (touch)screen & Windows besturingssysteem

Mooi compact model in portrait formaat.

Leverbaar in 16” en 21,5”

BALIEZUIL

STANDALONE

WANDMODEL 
TOUCH & NO TOUCH

PRESENTATIEDISPLAY

Een eigentijdse manier om met uw bezoekers, 
klanten of collega’s te communiceren.

Leverbaar van 21,5” tot en met 110”

Laat klanten op een interactieve wijze kennis 
maken met uw bedrijf!

Leverbaar in 46”, 49” en 55”

Valt op door zijn slanke vormgeving en 
luxe uitstraling.

Leverbaar vanaf 21,5”

Met de presentatiedisplay worden uw 
brainstormsessies en presentaties 

interactief!

Leverbaar van 21,5” tot en met 110”

Riant model dat multifunctioneel                   
ingezet kan worden.

Leverbaar in 55”

info@infozuilnederland.nl | 0348 - 444 851
www.infozuiltouch.nl

WANDMODEL 


