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De oplossing
Narrowcasting is het effectieve communicatiemiddel dat er in deze turbulente tijd voor zorgt dat
doelgroepen daadwerkelijk worden bereikt. Meer en meer bedrijven en instellingen ontdekken
de kracht van dit dynamische medium. Om van narrowcasting het succes te maken dat organisaties voor ogen hebben zal men echter wel over het juiste platform moeten beschikken.
Succesvolle narrowcasting vraagt om Chaboma

De bewezen technologie van Chaboma

Essentiële componenten

Chaboma is de meest betrouwbare narrowcasting software
op de markt. Het is een krachtige totaaloplossing die alle
vereiste software-componenten bevat om op efficiënte wijze
een professioneel resultaat te realiseren.

De basis van een efficiënt systeem is betrouwbaarheid.
Chaboma heeft zich keer op keer bewezen als de solide
technologie voor succesvolle projecten. Betrouwbaarheid is
altijd het uitgangspunt geweest bij de totstandkoming van de
verschillende modules en zal ook altijd de basis vormen voor
toekomstige uitbreidingen.

De krachtige software-componenten van Chaboma zijn
gevormd rond een zeer solide architectuur en zijn optimaal
op elkaar afgestemd. Deze unieke structuur bestaat uit de
Chaboma webapplicatie, de Channel Control Engine en de
ChannelBox Player Software. Samen vormen zij de betrouwbare drie-eenheid, welke garant staat voor het succes van
ieder narrowcasting project.

Door de vele mogelijkheden en het flexibele karakter van
het systeem, is Chaboma geschikt voor elk denkbaar narrowcasting project. Van klein tot groot, van simpel tot complex,
Chaboma is altijd de juiste oplossing.
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Drie-eenheid

De solide architectuur van de Chaboma narrowcasting
oplossing bestaat uit gespecialiseerde softwaremodulen
die onderling optimaal op elkaar zijn afgestemd.
Chaboma webapplicatie

De Chaboma webapplicatie is de gebruiksvriendelijke beheersoftware waarmee de
uitgebreide functionaliteit van de oplossing eenvoudig kan worden bediend.
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Channel Control Engine

De Channel Control Engine is de krachtige
kern van de narrowcasting oplossing
waarin alle data wordt geregistreerd,
beheerd en gedistribueerd.

pagina

16

ChannelBox Player Software

De ChannelBox Player Software is het
geavanceerde component dat betrouwbaar uitzendingen op locatie verzorgt.
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Chaboma
webapplicatie
De Chaboma webapplicatie
is de complete
gebruikerssoftware van het
narrowcasting systeem. Dit
softwarepakket maakt alle
functies van het systeem op
handige wijze toegankelijk
voor de gebruikers.

Web based, voor optimale toegankelijkheid

Betrouwbaar en veilig

Chaboma is eenvoudig via een internetbrowser te bedienen.
Er is geen software-installatie benodigd om met dit gebruiksvriendelijke systeem te werken.

De software is ontwikkeld rondom een geavanceerd rechtensysteem, welke op alle niveaus garandeert dat gebruikers
alleen die handelingen kunnen verrichten waartoe zij zijn
geautoriseerd.

Op elk tijdstip is een snelle aanpassing te realiseren, op
diverse manieren. Via elke computer die verbonden is met
internet, of zelfs met een smartphone, kan de content op elk
gewenst moment worden aangepast.

Tevens maakt de software gebruik van bewezen veiligheidstechnieken om misbruik uit te sluiten en bedreigingen van
buitenaf effectief te weren.

Eenvoudig in gebruik

Persoonlijk account

Bij het ontwerpen van de webinterface is kennis en ervaring
omgezet in een vanzelfsprekende indeling van de vele functies. De opties en onderdelen van de interface zijn conform
bewezen populaire programma’s en dus intuïtief gepositioneerd. Hierdoor ervaart de gebruiker Chaboma als uitermate
gebruiksvriendelijk met een natuurlijke weergave van de
mogelijkheden.

Per unieke gebruiker kan een persoonlijk account worden
ingesteld, welke wordt aangepast aan de mogelijkheden en
voorkeuren van de betreffende gebruiker. De interface zal
zich per account precies vormen naar de persoonlijke instellingen, zodat gebruikers zich optimaal kunnen richten op het
uitvoeren van hun specifieke taken binnen een project.

Alle bedieningselementen hebben eenvoudig oproepbare
gebruikersinformatie, zodat alle instructies direct op de
juiste plaats beschikbaar zijn. Naast deze geïntegreerde helpfunctie, is er uiteraard de volledige handleiding die alle mogelijkheden binnen de software overzichtelijk presenteert.

De interface is niet alleen beschikbaar in het Nederlands,
maar ook in diverse andere talen. Projecten worden schaalbaar en internationale trajecten zijn ondersteund dankzij de
meertaligheid van de Chaboma webapplicatie.

Interface in meerdere talen
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Mediabeheer

Het beheren van content op de meest gebruiksvriendelijke
manier met talloze vertrouwde functies

Herkenbare interface
Chaboma maakt gebruikt van een gebruiksvriendelijke
mediaverkenner. Overal waar media benodigd is, vormt deze
verkenner een herkenbaar schermelement waarin alle mediabestanden overzichtelijk worden gepresenteerd.

Eenvoudig media organiseren door het
gebruik van mappen
Bij het organiseren van bestanden is het gebruik van mappen
een onmisbaar hulpmiddel. Deze vertrouwde methode vormt
de basis voor het beheren van bestanden in de mediabibliotheek.

Snel media lokaliseren met handige filter- en
zoekfuncties
De juiste mediabestanden zijn snel te vinden met de handige
filter- en zoekfuncties van de mediaverkenner. Chaboma biedt
de mogelijkheid om te zoeken en filteren op datum, bestandstype, beeldschermverhouding en diverse andere criteria. Zelfs
in grote mediabibliotheken zijn de gewenste bestanden zonder moeite razendsnel te vinden.

Direct overzicht door verschillende
weergavemogelijkheden
Bestanden worden overzichtelijk gepresenteerd met behulp
van de lijstweergave, of zijn gedetailleerd te bekijken met de
tegelindeling. Tevens is van elk mediatype altijd een representatieve preview op te roepen.
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Toegankelijke functies voor efficiënt
bestandsbeheer
Nuttige functies als knippen en plakken behoren tot de vertrouwde handelingen die volledig zijn geïntegreerd in de
Chaboma interface. Met een simpele klik kunnen bestanden
moeiteloos worden bekeken (preview), verwijderd, gekopieerd, geknipt en geplakt.

zoeken

Direct een representatief voorbeeld bekijken van
verschillende typen content.

zoeken

Geavanceerd rechtenbeheer voor optimale projectinrichting
Het bestandsbeheer van Chaboma is gebaseerd op een
geavanceerd rechtensysteem. Aan elke map kunnen per
gebruiker specifieke lees- en schrijfrechten worden toegekend. Zo is voor ieder project de passende mapstructuur met
bijbehorende toegangsrechten in te stellen.

Compleet geïntegreerd versiebeheer
Elke versie van ieder mediabestand blijft op de achtergrond
bewaard, zodat altijd de exacte historie kan worden
bekeken. Dit versiebeheer is volledig geïntegreerd met
alle functionaliteit binnen Chaboma. Zo kan bijvoorbeeld
eenvoudig worden bepaald of met een specifieke versie
van een bestand wordt gewerkt, of dat automatisch steeds
de meest recente versie wordt gebruikt. Wijzigingen in
mediabestanden kunnen dus ook automatisch direct zichtbaar
worden op de schermen. Tevens maakt dit versiebeheer het
mogelijk dat er betrouwbaar kan worden aangetoond wat er
exact op de schermen is vertoond.

Met het klembord is het mogelijk om mediabestanden te dupliceren, verplaatsen of verwijderen.

zoeken

Een krachtig filter- en zoeksysteem om snel de
juiste content te vinden.
zoeken

Eenvoudige interface voor het aanmaken van
mappen en bestanden.

De herkenbare mediaverkenner is op verschillende plaatsen geïntegreerd in de Chaboma interface.
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Screen management
features

Krachtige functionaliteit om
beeldschermen te beheren

Profiteer van vrij instelbare beeldschermindelingen
De beeldschermen zijn volledig flexibel in verschillende vlakken op te delen. Via de krachtige screen management features
binnen Chaboma kan de gewenste beeldschermindeling op
handige wijze aan de verschillende beeldschermen worden
toegewezen.

Bepaal centraal de aan- en uittijden van alle
beeldschermen
De ChannelBox mediaplayers beschikken over de mogelijkheid om de aangesloten beeldschermen fysiek aan en uit te
zetten, zodat een aanzienlijke stroombesparing wordt gerealiseerd. Deze aan- en uittijden zijn gemakkelijk via Chaboma
in te stellen voor de verschillende beeldschermen binnen een
project. Tevens kunnen deze tijden worden gedifferentieerd
per beeldscherm of per groep beeldschermen en kunnen
zelfs tijdelijke wijzigingen van bijvoorbeeld openingstijden
eenvoudig worden doorgevoerd.

Flexibele koppelingen tussen beeldschermen en
uitzendpunten
De programmeringen van de beeldschermen zijn overzichtelijk georganiseerd in uitzendpunten. Hierdoor is het mogelijk
om meerdere beeldschermen dezelfde content te laten
weergeven of juist te laten verschillen. Deze koppelingen tussen uitzendpunten en de bijbehorende beeldschermen zijn
flexibel aan te passen, zodat elk beeldscherm altijd de meest
geschikte uitzending voor die locatie weergeeft.
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Planning

Overzichtelijk plannen met gebruiksvriendelijke bediening

Toon eenvoudig de juiste content op het
juiste moment

Dynamische zendtijdverdeling voor gebalanceerde programmeringen

Fallback planning verzekert gepaste uitzending
op locatie

Door middel van de veelzijdige planmethodes kan Chaboma
de geselecteerde content binnen enkele seconden uitzenden
op de gewenste beeldschermen. Content kan uiteraard ook
op allerlei manieren worden ingeroosterd, zodat de geprogrammeerde visuals op vooraf bepaalde momenten worden
vertoond.

Per beeldscherm zijn op uiteenlopende manieren channels
toe te wijzen, die samen een zeer gevarieerde uitzending
vormen. De ‘Liquid Casting Technology’ maakt het mogelijk
dat zendtijd wordt verdeeld over verschillende kanalen of
zelfs verschillende partijen. De krachtige functionaliteit van
de Channel Control Engine integreert deze verschillende programmeringen realtime tot een afwisselende playlist, die op
locatie door de ChannelBox Player Software op de beeldschermen wordt vertoond.

In het geval van een weggevallen internetverbinding zullen
er geen negatieve effecten op locatie optreden. Door middel van een geïntegreerde fallback planning garandeert het
systeem dat er altijd relevante content wordt getoond. Het
beeldscherm zal nooit verlopen content of een zwart beeld
laten zien.

Snel plannen met behulp van handige
beeldschermselecties
In Chaboma zijn verscheidene manieren om snel een specifieke groep beeldschermen te selecteren. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van handige categorieën welke functioneren als criteria voor de beeldschermselecties. Met deze
unieke ‘Dynamic Screen Selection Technology’ van Chaboma
beschikken gebruikers over een krachtige mogelijkheid om
snel een geavanceerde planning te realiseren.

Ongekende mogelijkheden met geavanceerd
Channel Management
Dankzij de geavanceerde mogelijkheden van de ‘Liquid Casting
Technology’, de zeer flexibele zendtijdprogrammeringstechnologie van Chaboma, kan op eenvoudige wijze content worden
gepland in overzichtelijke kanalen. Deze kanalen zijn op diverse
manieren toe te wijzen aan de verschillende beeldschermen
binnen een project, zodat uitermate dynamische uitzendingen
gemakkelijk kunnen worden geprogrammeerd.

Diverse planmethodes, de juiste aanpak voor elk
project
Voor verschillende projecten zijn verschillende planmethodes geschikt, voor elke project de juiste planning. Chaboma
maakt het mogelijk eenvoudig, snel en overzichtelijk te plannen of juist zeer gedetailleerd en specifiek.
Chaboma is niet gebonden aan een statische loop, maar biedt
de mogelijkheid om volledig flexibel een dynamische planning
in te richten. Naast een overzichtelijke basisplanning kan content gedetailleerd worden geprogrammeerd per periode, per
dag, per dagdeel, per uur, terugkerend of eventueel eenmalig.
Tevens kan content worden ingepland per channel, per regio,
in (voorgedefinieerde) beeldschermselecties, op één of meerdere locaties, per beeldscherm of zelfs op een specifiek deel
van een beeldscherm.
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Inzicht & rapportage
Alle informatie binnen
handbereik

Bekijk tot in detail alles wat ooit is vertoond
De krachtige engine registreert alle playlist data die ooit is
gebruikt. Via de interface is al deze informatie eenvoudig op
te halen, zelfs tot jaren geleden. Zo is duidelijk te zien wat er
op welk beeldscherm heeft gedraaid, wanneer dan ook.

Eenvoudig en snel overzicht over de huidige
programmering
Chaboma is voorzien van mogelijkheden om direct inzicht
te krijgen in de live programmering. De webapplicatie bevat
een totaaloverzicht van alle op dit moment actieve content
waartoe de ingelogde gebruiker gemachtigd is, eventueel
gefilterd met Chaboma’s unieke ‘Dynamic Screen Selection
Technology’.

Altijd inzicht in de toekomstige
programmeringen
Voor elk beeldscherm, elke locatie en ieder channel is voor
elk moment een vooruitblik op de programmering te vinden.
De gebruiksvriendelijke interface elementen verschaffen inzicht in alle toekomstige vertoningen.

Controle over projecten met heldere
(management)rapportages
Tot in detail is de playlist-data te bekijken, zowel de historie als toekomstige programmering.
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Projectcontrole wordt gewaarborgd door totaaloverzichten
van bijvoorbeeld orders en programmeringen. Chaboma produceert bruikbare samenvattingen om specifieke gebruikers
direct overzicht te verschaffen over alle relevante informatie
van actieve projecten.

Adverteren & fiatteren

Platform voor een succesvol
advertentienetwerk

Realiseer een doeltreffende campagne in
enkele duidelijke stappen
Chaboma bevat handige functies om een advertentienetwerk
te voorzien van doeltreffende campagnes. Stapsgewijs worden
alle eigenschappen van een effectieve campagne bepaald,
waarna de advertenties automatisch in de ver- schillende
programmeringen van de beeldschermen worden geïntegreerd.
Door deze unieke functionaliteit is het zeer eenvoudig om heel
direct een specifieke doelgroep te bereiken.

Behoud de regie met behulp van de
fiatteringsmogelijkheden
De fiatteringsmogelijkheden van de Chaboma webapplicatie
waarborgen totale controle over advertentiekanalen en specifieke uitzendpunten. Verantwoordelijke personen beschikken
over de mogelijkheid om alle geprogrammeerde media van
derden te beoordelen. Op deze manier kan content worden
ge- filterd op criteria van beeldschermeigenaren, zodat advertenties altijd goed aansluiten bij de uitstraling van een locatie.

Duidelijke rapportage voor efficiënte financiële
afwikkeling
Alle advertentieboekingen en exploitatierechten worden via
de Chaboma webapplicatie in de CCE geregistreerd. Op basis
van deze informatie kunnen overzichtelijke maandelijkse rapportages worden geproduceerd. Elke individuele adverteerder of contractpartij kan daarmee volledig en specifiek worden geïnformeerd over welke presentaties op welke locaties
zijn vertoond en wat de financiële gevolgen daarvan zijn.
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Projectinrichting

Configureer Chaboma en zet het systeem volledig naar uw hand

Praktische voorzieningen om alle
administratieve gegevens te beheren

Benut de uitgebreide instelmogelijkheden
en ondersteun de ideale workflow

Chaboma beschikt over functionaliteit om alle administratieve gegevens te beheren die benodigd zijn voor een narrowcasting project. Belangrijke informatie over organisaties,
locaties, contactpersonen en apparatuur is eenvoudig te
registreren in het systeem. Al deze gegevens zijn vervolgens
beschikbaar door het hele project, op diverse locaties in de
webapplicatie, zodat altijd de juiste relevante informatie voor
handen is.

Met behulp van de vele instellingen voor onder andere mappen, channels, locaties en beeldschermen biedt Chaboma de
mogelijkheid het narrowcasting project te stroomlijnen. Hierdoor werken verschillende personen, afdelingen en organisaties op efficiënte wijze samen aan één project. De uitgebreide
instelmogelijkheden van de Chaboma webapplicatie laten de
verschillende processen in een project naadloos op elkaar
aansluiten, waardoor de ideale workflow ontstaat.

Geavanceerd rechtensysteem voor flexibele
projectinrichting
Zowel binnen grote als kleine projecten draagt Chaboma bij
aan een heldere taakverdeling. Dankzij het geavanceerde
rechtensysteem worden verschillende rollen als creatie,
planning en redactie duidelijk verdeeld over specifieke
personen, afdelingen of zelfs verschillende organisaties.
Bovendien kunnen bevoegdheden worden gedifferentieerd
naar channels, regio’s, filialen of individuele beeldschermen.
Het ‘Advanced Security Framework’ van Chaboma garandeert
dat gebruikers precies de gegevens en functionaliteit tot hun
beschikking hebben zoals gewenst voor de organisatie van
het narrowcasting project.
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Support

Betrouwbare ondersteuning van het narrowcasting project

In één oogopslag de status van alle schermen

Technische analyse van players en schermen

De Chaboma webapplicatie bevat een handige interface om
direct overzicht te krijgen over de status van alle ChannelBox
mediaplayers en de daarop aangesloten monitors. Via dit
gebruikersscherm zien de verantwoordelijke supportmedewerkers in één oogopslag alle relevante informatie over de
werking van de apparatuur op locatie.

In het geval dat een scherm niet volgens verwachting functioneert, beschikt Chaboma over uitgebreide functionaliteit om
alle lokaal gelogde informatie centraal in te zien. Zo kan een
verantwoordelijke medewerker precies zien wat er zich op
locatie heeft voorgedaan. Er kan eenvoudig een analyse van
de situatie gemaakt worden, waarna snel de nodige maatregelen kunnen worden getroffen om de gewenste situatie te
herstellen.

Continue bewaking van de stabiliteit met
automatische notificaties
Naast de handige gebruikersinterface om actief de status van
het systeem te kunnen inzien, beschikt Chaboma over intelligente functionaliteit om automatisch e-mails te versturen
naar de juiste personen in het geval dat bepaalde apparatuur
niet naar verwachting zou functioneren. Op deze manier zorgt
Chaboma dat verantwoordelijke personen, zelfs als zij niet
pro-actief de status van het systeem opvragen, toch altijd op
de hoogte zijn van de werking van de apparatuur.

Totale controle op afstand over apparatuur
in het veld
Mocht de situatie daarom vragen, is het mogelijk om alle
apparatuur centraal via de web interface te bedienen. Het
scherm kan op afstand aan en uit worden gezet, of de ChannelBox mediaplayer kan worden herstart. Voor de meeste
ondersteuningswerkzaamheden hoeft dus geen medewerker
naar locatie, maar kunnen de handelingen gewoon vanaf elke
pc met internetverbinding worden uitgevoerd.

Beheers het software-updateproces
Via de supportfunctionaliteit van Chaboma kan eenvoudig en
centraal de meest recente versie van de ChannelBox Player
Software worden uitgerold in het veld. Alle stappen zijn
gemakkelijk te controleren en men heeft de keuze om de
update direct te laten verlopen of bijvoorbeeld ’s nachts in te
plannen, zodat het proces zich zonder overlast voltrekt.

Handige voorzieningen om support efficiënt
te organiseren
De Chaboma webapplicatie bevat diverse voorzieningen om
het supportproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Zo
kan door de helpdesk eenvoudig een ticket worden aangemaakt en is deze informatie laagdrempelig op te roepen.
Waar nodig kunnen helpdeskmedewerkers een bezoek van
een technisch specialist inplannen, die vervolgens toegang
heeft tot alle relevante informatie om zijn werkzaamheden op
locatie efficiënt uit te kunnen voeren.
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Channel
Control Engine
De Channel Control Engine
is de krachtige kern van de
narrowcasting oplossing
waarin alle data wordt
geregistreerd, beheerd en
gedistribueerd.

De krachtige kern van Chaboma
De Chaboma webapplicatie is de gebruiksvriendelijke interface
voor een zeer krachtig platform dat alle geavanceerde
functionaliteit bevat. De Channel Control Engine (CCE) vormt
deze krachtige kern van de totale Chaboma narrowcasting
oplossing. In de CCE worden alle channels, media, planningen,
playlisten en ChannelBox mediaplayers geregistreerd en
tevens gedirigeerd. Alle handelingen die gebruikers in
het systeem verrichten worden verwerkt door de CCE, die
vervolgens de relevante aansturing van de ChannelBox
mediaplayers verzorgt. De Channel Control Engine vormt zo
de perfecte schakel tussen de Chaboma webapplicatie en de
ChannelBox mediaplayers op locatie.

Betrouwbare aansturing van de ChannelBoxen
Via een veilige, versleutelde verbinding over internet staan
de ChannelBox mediaplayers voortdurend in contact met
de Channel Control Engine. De CCE garandeert dat de ChannelBox mediaplayers altijd van de juiste playlist zijn voorzien,
met bijbehorende media. Tevens controleert de engine dat
alle ChannelBox mediaplayers correct werken en kan wanneer nodig ingrijpen om ongewenste situaties te herstellen.
De ChannelBox mediaplayers sturen hun logbestanden naar
de CCE, die deze centraal registreert en analyseert, zodat er
altijd overzicht is over de werking van de ChannelBox mediaplayers in het veld.

Extreem schaalbaar voor uiteenlopende
scenario’s

bij tienduizenden beeldschermen binnen hetzelfde project.
Door deze extreme schaalbaarheid maakt de Channel Control
Engine elk scenario mogelijk, zonder beperkingen.

Intelligente playlist algoritmen voor
geavanceerde planning
Het werken met channels heeft de mogelijkheden van narrowcasting naar een veel hoger niveau getild. Deze eenvoudig
te beheren contentkanalen worden door de Channel Control
Engine op intelligente wijze samengevoegd tot individuele
playlisten voor de ChannelBox mediaplayers. Hierbij zorgen
de geavanceerde verdelingsalgoritmen van de unieke ‘Liquid
Casting Technology’ voor een optimale integratie van de channels tot gevarieerde programmeringen voor de verschillende
beeldschermen.

CCE Interface voor optimale integratie
Bij veel projecten bestaat de behoefte om het narrowcasting
systeem te voeden met informatie en media uit andere informatiesystemen. Om deze koppelingen mogelijk te maken is de
Channel Control Engine uitgerust met een speciale interface.
Via deze CCE interface zijn zeer uiteenlopende koppelingen te
realiseren met verschillende externe systemen. Verscheidene
communicatietechnieken zijn standaard ingebouwd, maar
op maat gemaakte koppelingen behoren zeker ook tot de
mogelijkheden. Via de CCE interface wordt de krachtige
functionaliteit van de Channel Control Engine ontsloten
richting de buitenwereld, waardoor een optimale integratie
met bestaande systemen wordt bereikt.

De Channel Control Engine is gebouwd om enorme aantallen
beeldschermen te kunnen beheren en aan te sturen, maar
hierbij wel alle detail van programmeringen te behouden.
Zo is het mogelijk om zeer geavanceerde detailplanningen
te maken en deze op allerlei manieren te laten variëren, bijvoorbeeld per uur, per dag, per regio of per beeldscherm, ook
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ChannelBox
Player Software
De ChannelBox Player
Software is het
geavanceerde component
dat betrouwbaar
uitzendingen in hoge
kwaliteit op
locatie verzorgt.

Complete player software
Narrowcasting draait uiteindelijk altijd om het afspelen van
content op locatie. Om in deze belangrijke, elementaire
functie te voorzien, beschikt Chaboma over zeer geavanceerde afspeelsoftware. Deze ChannelBox Player Software
bevat alle functionaliteit om uiteenlopende media te kunnen
weergeven, maar ook om de aangesloten beeldschermen aan
te sturen, aan en uit te zetten en te controleren op correcte
werking. Bovendien wordt alle informatie over het afspelen
en aansturen verzameld en teruggemeld aan de Channel
Control Engine, zodat er altijd overzicht is over wat er in het
veld gebeurt.

Rich media experience
De ChannelBox Player Software beschikt over diverse afspeelmodules om vele gangbare mediaformaten te kunnen weergeven. Zo worden veel video codecs ondersteund, maar ook
dynamische bestandstypen, zoals Adobe Flash en Microsoft
Silverlight, worden soepel afgespeeld door de software.
De software is volledig geoptimaliseerd voor het afspelen
van mediabestanden en benut de mogelijkheden van hardware optimaal. Zo worden de beelden zeer vloeiend weergegeven en in hoge kwaliteit, tot en met Full HD. Bovendien
zijn er voorzieningen in de software die allerlei vormen van
interactiviteit mogelijk maken, zodat er bijvoorbeeld met
touch-screens uitnodigende communicatie op locatie kan
worden aangeboden.
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Geavanceerde betrouwbaarheidsvoorzieningen
Voor een systeem dat volledig zelfstandig, zonder directe
bediening van gebruikers, op uiteenlopende locaties, 24
uur per dag moet blijven werken is betrouwbaarheid veruit
de belangrijkste eigenschap. De ChannelBox Player Software is dan ook uitgerust met een uitgebreid pakket aan
betrouwbaarheidsvoorzieningen.
Alle verschillende modulen van de software controleren
elkaar op de juiste werking. Er is een speciaal watchdog component dat het totale functioneren bewaakt en, als de situatie daarom vraagt, de juiste autoherstelroutines activeert. Op
deze wijze wordt de betrouwbare werking gegarandeerd en
wordt voorkomen dat menselijke interventie op locatie nodig
is om problemen op te lossen.
De ChannelBox Player Software beschikt over een geavanceerd update-mechanisme, waardoor eenvoudig op afstand
een nieuwe versie van de software kan worden uitgerold.
De procedure bevat diverse geautomatiseerde verificatieroutines, waarmee het update-proces volledig gecontroleerd
verloopt.
Om altijd gepaste content op de beeldschermen te tonen
beschikt de software over meerdere afspeel-caches waaruit
de mediabestanden worden weergegeven. Zo zal, ook als
de internet verbinding tijdelijk is weggevallen, het systeem
continu blijven werken. Zelfs als verbinding met internet voor

langere tijd niet mogelijk is, zullen door de fallback playlist
functionaliteit altijd gepaste beelden op de beeldschermen
worden getoond.

Belangrijke veiligheidsvoorzieningen
Security is een aspect van software dat meer en meer aandacht vraagt van betrokkenen binnen een project. Hiermee is
vanaf het begin rekening gehouden bij het ontwikkelen van
de ChannelBox Player Software. De programmatuur is dan
ook geheel gesloten voor communicatie van buitenaf, slechts
de Channel Control Engine is in staat contact te leggen met
de ChannelBox mediaplayer. Deze verbinding is volledig versleuteld en verloopt via SSL tunnels over het internet, zodat
de veiligheid van communicatie wordt gegarandeerd.

Flexibele schermverdelingen
Content kan op allerlei aantrekkelijke manieren worden
gecombineerd op de schermen. Om dit te realiseren kan het
scherm eenvoudig worden opgedeeld in verschillende vlakken. De ChannelBox Player Software is in staat om deze vlakken gelijktijdig ieder hun eigen media te laten tonen. Combineer bijvoorbeeld commerciële boodschappen met actuele
informatie, zoals het weer, reisinformatie of het nieuws. Het
systeem is niet gebonden aan beperkte voorgedefinieerde
indelingen, maar deze indelingen kunnen volledig flexibel
worden ingesteld.

Energiebesparend
De ChannelBox Player Software kenmerkt zich door verschillende energiebesparende voorzieningen. De beeldschermen
op locatie worden bijvoorbeeld aan- en uitgezet door de software, zodat zij niet onnodig stroom verbruiken. Tevens kan
door de zeer efficiënte, geoptimaliseerde software gebruik
worden gemaakt van zeer lichte, energiezuinige hardware.
Deze eigenschappen zorgen ervoor dat Chaboma tot de
meeste duurzame narrowcasting oplossingen van deze tijd
behoort.

Unieke hardware mogelijkheden
De ChannelBox Player Software is gebaseerd op Windows
Embedded technologie. Hierdoor is de software compatible
met zeer uiteenlopende hardware. Van zeer lichte en compacte mediaplayers, computers geïntegreerd in beeldschermen, tot zeer geavanceerde en krachtige apparatuur, de
ChannelBox Player Software weet de mogelijkheden optimaal
te benutten.
Om alle voordelen van de Chaboma narrowcasting oplossing
te ervaren, zoals betrouwbaarheid, energiezuinigheid en
gemak in gebruik, is een speciale selectie van ondersteunde
hardware gemaakt. Deze bestaat uit zeer compacte, doch
krachtige mediaplayers, die volledig zijn geoptimaliseerd voor
het betrouwbaar weergeven van hoge kwaliteit content.
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Goed te integreren
Chaboma kan moeiteloos worden geïntegreerd in
diverse organisaties en is compatible met veel
verschillende systemen.

Chaboma past altijd

Universele communicatie interface

Chaboma houdt rekening met de vele voorkomende situaties
waar het systeem in geïntegreerd kan worden. Door het open
karakter kan Chaboma worden gebruikt binnen verschillende
organisatiestructuren en worden opgenomen in diverse
bestaande systemen. Van simpel tot complex, van klein tot
groot, Chaboma past altijd.

Dankzij de CCE interface is het eenvoudig om koppelingen
met diverse systemen te realiseren. De externe interface van
Chaboma is compatible met tal van externe communicatie- en
contentmogelijkheden, zoals XML, SOAP, web services, RSS
feeds en videostreams. Met deze koppelingen is geautomatiseerde contentcreatie en -distributie binnen handbereik,
waardoor minimale inspanning resulteert in een hoge mate
van actualiteit op de schermen.

Optimale workflow
Chaboma vormt zich naar uw organisatie, waardoor een
optimale workflow tot stand komt. Met behulp van specifieke configuratiemogelijkheden sluit het naadloos aan op
de interne bedrijfsprocessen. Alle gebruikers krijgen een
persoonlijke login toegewezen, waarmee de juiste taken
binnen het systeem kunnen worden uitgevoerd. Het is dus
goed mogelijk om Chaboma in te zetten ter bevordering van de
samenwerking tussen verschillende bedrijven of afdelingen.
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Efficiënt
Chaboma bewijst op technisch, alsmede organisatorisch
gebied een uitermate efficiënte oplossing te zijn.

Vloeiend operationeel proces

Benut de bestaande infrastructuur

Elk project is anders. Organisaties dienen niet hun processen aan te passen aan een narrowcasting oplossing, maar de
narrowcasting oplossing moet worden geïntegreerd binnen
de processen van de organisatie. Deze flexibiliteit is juist de
kracht van Chaboma.

Chaboma kenmerkt zich door een zeer lage belasting op
de infrastructuur. Hierdoor is het mogelijk om bestaande
netwerkvoorzieningen te benutten, waardoor extra investeringen in apparatuur en bekabeling niet nodig zullen zijn.
Door de eenvoudige implementatie in het bestaande netwerk
kan de installatie van Chaboma bovendien zeer snel worden
gerealiseerd.

Chaboma is volledig in te richten naar de wensen en eisen
van het project en de organisatie. Alle processen binnen een
narrowcasting project worden volledig op elkaar afgestemd
middels krachtige configuratieopties binnen Chaboma. Dit
resulteert in een systeem dat naadloos aansluit op de workflow van de organisatie.

Een enthousiaste ICT-afdeling
Door het gebruik van veilige en betrouwbare technieken
hebben systeembeheerders geen omkijken naar de juiste
werking van Chaboma. Het systeem maakt geen gebruik van
overbodige servers op locatie en bovendien is het niet nodig
specifieke software op lokale systemen te installeren. De Chaboma narrowcasting oplossing vormt hierdoor geen enkele
belasting voor de ICT-afdeling.
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Veelzijdig
Chaboma als krachtig onderdeel
van de totale communicatie.

Narrowcasting is meer
Narrowcasting wordt vaak onterecht gezien als een simpele
digitale poster. Chaboma biedt echter veel meer mogelijkheden om de aantrekkingskracht van dit medium optimaal
te benutten. Dankzij het veelzijdige karakter wordt narrowcasting een dynamische vorm van communiceren met diverse
effectieve toepassingen in de praktijk.

Toegevoegde waarde
Beeldschermcommunicatie is een uitgelezen mogelijkheid
om een toegevoegde waarde voor bezoekers en medewerkers te creëren. Commerciële boodschappen zijn bijvoorbeeld
uistekend te combineren met waardevolle informatie voor
de doelgroep, maar ook door het gebruik van interactieve
toepassingen heeft narrowcasting een aantrekkelijke meerwaarde voor bezoekers. De veelzijdigheid van de oplossing is
terug te vinden in diverse gerealiseerde projecten.
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Chaboma is uitermate geschikt om een nummerautomaat volledig te
integreren in een narrowcasting concept. Op een zogenaamd ‘stretched’
beeldscherm wordt de nummerinformatie compleet geautomatiseerd weergegeven en gecombineerd met commerciële boodschappen, zodat deze
optimale aandacht van bezoekers krijgen.

Narrowcasting is een prima instrument om gecoördineerde productinformatie te tonen. De klant bekijkt een product, bijvoorbeeld een blik verf in de
bouwmarkt, en vervolgens verschijnen er direct aanverwante producten en
gerichte kortingsacties op het scherm. Zo wordt up- en cross-selling , zonder
inspanningen van verkopers, effectief gestimuleerd.

Binnen het onderwijs kunnen de leerlingen niet meer om de belangrijke
informatie heen door de strategisch geplaatste beeldschermen. Met een
speciale schermindeling worden tegelijkertijd actuele roosterwijzigingen,
belangrijke mededelingen, trein- en bustijden en overige up-to-date informatie weergegeven. Op deze manier wordt de ideale informatievoorziening
voor leerlingen en docenten gecreëerd, perfect afgestemd op deze turbulente tijd.

In een museum wordt gebruik gemaakt van een beamer die de beelden op
een speciale raamfolie projecteert. De raamfolie is tevens voorzien van een
aanraakgevoelige laag, waarmee een unieke touchscreen-toepassing wordt
gerealiseerd. Hiermee wordt interactiviteit onder de bezoekers gestimuleerd
en worden ze nog meer betrokken bij het onderwerp van de tentoonstelling.
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Betrouwbaar
Chaboma Solutions beschouwt betrouwbaarheid als het
fundament voor alle aspecten van de totale
narrowcasting oplossing.

Solide fundament

Narrowcasting gegarandeerd

De belangrijkste eigenschap van een narrowcasting systeem
is de betrouwbaarheid. Als een systeem dit belangrijke fundament mist, zullen alle voordelen van de effectiviteit van narrowcasting teniet worden gedaan. Een slecht functionerend
systeem op locatie heeft namelijk eerder een negatieve dan
een positieve uitwerking op het publiek. Bovendien komt ook
de efficiency van een oplossing in het geding als de betrouwbaarheid te wensen over laat. Alle tijd die wordt besteed aan
het oplossen van problemen is immers dure, verloren tijd.

De schermen op locatie zullen altijd de juiste content tonen.
Ook in het geval van een wegvallende verbinding met de server door bijvoorbeeld een internetstoring, zullen de players
betrouwbaar de gewenste media blijven tonen. Het systeem
is uitgerust met verschillende fallback features om dit mogelijk te maken. De ChannelBox mediaplayers ontvangen van de
server in meerdere stappen geplande content, waarmee hun
afspeel-caches worden gevuld. In geval van een storing zullen
vanuit deze caches de afspeellijsten worden afgewerkt en
is er voldoende tijd om de storing te verhelpen, waarna de
players weer van actuele content worden voorzien. Door deze
fallback features zijn de schermen dus altijd van geschikte
beelden voorzien.

De specialisten van Chaboma Solutions hebben deze belangrijke succesfactor vanaf het begin onderkend en betrouwbaarheid is dan ook hét uitgangspunt bij alle verschillende
componenten van de totale oplossing. Zo is een systeem
ontstaan dat de betrouwbaarheid en daarmee het succes van
een narrowcasting project waarborgt.

Server-platform om op te bouwen
De server-componenten van Chaboma worden gehost op
een zeer betrouwbaar server-platform. De servers staan in
een modern, goed beveiligd datacentrum en worden continu
gecontroleerd op juiste werking. Er worden voortdurend
backups gemaakt naar verschillende fysieke locaties, zodat
in geval van calamiteiten er geen gegevens verloren gaan en
het totale systeem gewoon operationeel blijft.
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Geïntegreerde controle
Alle componenten binnen het systeem controleren elkaar op
de juiste werking. Als een onderdeel ontdekt dat een andere
module niet meer naar verwachting reageert worden direct
de juiste automatische herstelprocedures in werking gesteld.
Tevens worden de effecten van deze procedures gecheckt en
wordt alle benodigde data gelogd. Op deze wijze wordt een
zeer robuuste omgeving gerealiseerd die, zelfs als er iets mis
gaat, volledig stabiel en operationeel blijft.

Safe & Secure
Veiligheid vormt een belangrijke voorwaarde voor betrouwbaarheid. De Chaboma software is dan ook met diverse veiligheidsvoorzieningen uitgerust. De communicatie tussen de
componenten is bijvoorbeeld compleet versleuteld, waardoor
de datacommunicatie veilig over openbare netwerken zoals
internet kan plaatsvinden. De ChannelBox Player Software
werkt alleen maar via de beveiligde verbindingen met de
Chaboma server, zodat misbruik van de mediaplayers van
buitenaf is uitgesloten.

Overzichtelijke monitoring
De werking van alle onderdelen van het systeem worden continu gemonitord. Alle mogelijke incidenten worden centraal
geregistreerd en deze zijn altijd in te zien. Ongewenste situaties worden automatisch door het systeem gedetecteerd en
indien gewenst worden er notificaties naar de juiste personen
verstuurd. Tevens bevat de software een handige monitoring
interface, waarmee op overzichtelijke wijze de gezondheid
van het totale systeem gecontroleerd kan worden. Op deze
manier wordt de betrouwbaarheid niet alleen gegarandeerd,
maar ook inzichtelijk gemaakt voor de verantwoordelijke
personen.
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Duurzaam
De duurzame eigenschappen
van de Chaboma narrowcasting
oplossing ondersteunen een
verstandige lange-termijnvisie.

Verantwoorde narrowcasting
Chaboma is de meest duurzame narrowcasting oplossing
in de markt. Deze oplossing kenmerkt zich door zowel het
gebruik van energiezuinige apparatuur als het gebruik van
efficiënte en verantwoorde functionaliteit in de software,
zoals het automatisch aan- en uitzetten van beeldschermen.
Chaboma werkt zonder extra servers of overbodige apparatuur en het gehele systeem heeft zeer weinig onderhoud
nodig. Deze kenmerken resulteren in lagere energiekosten en
minder belasting van het milieu.
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Een slimme
investering
Narrowcasting projecten
worden rendabel met de
efficiënte Chaboma oplossing,
zowel op korte als op lange
termijn.

Bescheiden prijskaartje
Chaboma is de meest kostenefficiënte oplossing om
narrowcasting succesvol in te zetten. Voor een professioneel
narrowcasting systeem dat zo uitgebreid en toch zeer
eenvoudig in gebruik is, kent het een uitermate voordelige
prijsstelling.

Verstandige keuze
Chaboma is een effectieve tool die direct bijdraagt aan de
totale communicatie van een bedrijf of instelling. Investeren
in Chaboma betekent kiezen voor een bewezen oplossing om
op te bouwen, nu en in de toekomst.
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Chaboma Solutions

De combinatie van een heldere visie, een ambitieus team en de vereiste expertise maakt
Chaboma Solutions tot de aangewezen specialist in narrowcasting oplossingen.
Onze visie op narrowcasting

Rijk aan ervaring

Succesvolle partnerships

Narrowcasting wordt op veel verschillende manieren effectief
ingezet en dit zal in de toekomst alleen maar toenemen. Een
toegankelijk systeem op basis van betrouwbare technologie
vormt een flexibele narrowcasting oplossing die dynamisch
en efficiënt kan worden ingezet.

De kennis en ervaring binnen ons bedrijf heeft altijd gezorgd
voor enthousiaste afnemers en positieve feedback van
gebruikers. Chaboma Solutions heeft jarenlange ervaring met
succesvolle trajecten, waarin Chaboma heeft bewezen een
betrouwbare en effectieve oplossing te zijn.

Door constante innovatie en duurzame ontwikkeling is
Chaboma een blijvende toegevoegde waarde voor partners
en (internationale) klanten. Middels nieuwe methoden en
technologieën helpen we organisaties met het efficiënter en
effectiever bereiken van hun doelgroep.

Selectieve innovatie

In de wereld van narrowcasting draait het niet alleen om
techniek, maar tevens om diverse andere aspecten die succesbepalend zijn. Met behulp van onze (internationale) partners zorgen we ervoor dat organisaties Chaboma moeiteloos
kunnen integreren in de totale communicatiestrategie. Het
samenbrengen van specialisten uit verschillende disciplines
garandeert het succes van effectieve communicatie.

De specialist
Narrowcasting kent een markt waarin specialisme een vereiste is. Trends en ontwikkelingen moeten op de voet worden
gevolgd en direct op waarde worden ingeschat. Vervolgens
is het essentieel dat een goede vertaling naar de juiste functionaliteit in de software plaatsvindt. Chaboma Solutions
specialiseert zich in het technologische aspect van het systeem, maar ook kennis van speciale behoeften in de markt en
ervaring met gerealiseerde projecten leveren een belangrijke
bijdrage aan de kracht van onze organisatie.
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Het gehele systeem is opgestart, ontwikkeld en onderhouden
door de product development afdeling van Chaboma Solutions. De totale kennis en controle ligt bij Chaboma Solutions
zelf. Hierdoor zijn we in staat ons product continu aan te
passen en te verbeteren naar de behoeften van klanten. Onze
experts onderzoeken voortdurend de mogelijkheden van
nieuwe functionaliteit en selecteren de functies die daadwerkelijk toegevoegde waarde voor organisaties hebben. Wij zien
innovatie dan ook als een doorlopend proces van verbetering
en vooruitgang.

Chaboma in actie
Chaboma is actief in zeer uiteenlopende projecten voor
diverse bedrijven en instellingen. Door het flexibele karakter,
met betrouwbaarheid als uitgangspunt, bewijst het systeem
in de praktijk een efficiënte en effectieve oplossing te zijn
voor de grote verscheidenheid aan organisaties die werkt met
Chaboma.

De kracht van Chaboma
» Bewezen betrouwbare narrowcasting software
» Alle functionaliteit om efficiënt en effectief te communiceren
» Gebruiksvriendelijke web based bediening
» Geen software installatie of server op locatie nodig
» Lage belasting interne netwerkinfrastructuur
» Veiligheidsvoorzieningen in alle softwarelagen
» Dynamische zendtijdverdeling door Liquid Casting Technology
» Uitgebreide configuratiemogelijkheden voor optimale workflow
» Efficiënt samenwerken door flexibele projectinrichting
» Naadloze integratie in bestaande situatie
» Draait op zeer compacte, energiezuinige hardware
» Ondersteunt veel mediaformaten, inclusief HD content
» Snel professioneel resultaat door gebruik van sjablonen
» Diverse kanalen gelijktijdig op één scherm
» Meest duurzame narrowcasting oplossing

Narrowcasting software
voor professionals

Chaboma Solutions
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1851NX
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