
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

  



 

Narrowcasting 

Ook wel: digital signage of digital out of home (DOOH) 

 

Narrowcasting is een vorm van communicatie waarbij publiek op een bepaalde locatie wordt bereikt 

door middel van een beperkt netwerk van audiovisuele displays (televisieschermen). Een doelgroep 

wordt bereikt met door de eigenaar van de schermen gecontroleerde content. Deze kan bestaan uit 

reclameboodschappen maar kan ook een informatief karakter hebben. Het is een digitale versie van out 

of home-reclame. 

 

Narrowcasting kan bijvoorbeeld in een winkel worden gebruikt om klanten te informeren over nieuwe 

producten en aanbiedingen. In het openbaar vervoer wordt steeds vaker narrowcasting ingezet, vooral 

om reizigers actuele reisinformatie aan te bieden. Ook in de horeca, in ziekenhuizen en gewoon in het 

straatbeeld duikt narrowcasting steeds vaker op. 

 

NORISK Signage 

NORISK Signage is een professionele narrowcasting oplossing op basis van technologie van Microsoft 

.NET en Google Chrome. Inclusief plug and play mediaplayer, de Chromebox of Chromebit.  

 

Webapplicatie 

NORISK Signage is een in huis ontwikkelde .NET webapplicatie die als out of the box narrowcasting 

oplossing (white label) aangeboden kan worden. Via de gebruikersvriendelijke online beheeromgeving 

kunt u met verschillende gebruikers eenvoudig uw uitzending(en) beheren. Er zijn een aantal vaste 

templates beschikbaar zoals Facebook, Buienradar, Nu.nl, Weersverwachting, OV informatie, RSS feeds, 

Youtube, Full screen afbeelding, Agenda etc. Daarnaast kan de gebruiker eigen scenes maken met 

afbeeldingen, teksten, vlakken, weer, klok etc. Ideaal voor mededelingen, eigen nieuwsitems, 

informatie in de lobby, verwelkomen van gasten etc. Binnen uitzendingen kunnen verschillende 



 

afspeellijsten worden ingepland. Zo kan er in principe elke dag verschillende content worden getoond 

en voorbereid.  

 

De oplossing is niet uniek, maar wel bewezen stabiel en robuust. Het voordeel ten opzichte van andere 

systemen is dat er snel en flexibel maatwerk op ontwikkeld kan worden. De uitzending past zich aan aan 

elke resolutie en is geschikt voor zowel portrait als landscape oriëntatie.  

 

Players 

Chromebox is een klein Chrome-apparaat, met afmetingen van slechts 124 x 124 x 42 mm. Hij is aan 

elke VESA-mountable monitor of HD TV te koppelen. Chromebit is een kleiner apparaat welke enkel 

beschikt over WiFi.  De player wordt voor uw uitzending geconfigureerd. Aansluiten met HDMI op uw 

scherm, aansluiten op het internet en aansluiten aan de stroom. Mocht de stroom eraf vallen, dan start 

(nadat de stroom er weer op komt) de player automatisch weer op en begint uw uitzending weer te 

lopen. Elke dag om 06.00 uur worden de players automatisch gereboot en (als nodig) geupdate.  

 

 

Chromebox      Chromebit 

 

Hosting: Microsoft Azure 

De applicatie wordt gehost en beheerd op het Azure platform van Microsoft. Azure is een uiterst 

veelzijdig, veilig, schaalbaar en innovatief public cloudproduct. Onze applicaties worden gehost vanuit 



 

het Azure-datacenter in Amsterdam. Uptime blijft gegarandeerd tot 99,98%. Daarnaast is de oplossing 

schaalbaar, dus bij toename van vraag schakelt er automatisch capaciteit bij.  

 

 

Kostenmodel 

We hanteren een licentiefee per maand waarbinnen een onbeperkt aantal gebruikers per bedrijf 

uitzending speellijsten en scenes aanmaken. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 

minimaal 12 maanden. 

 

Aantallen* Uitzending Player 

Eerste € 45 € 25 

Tweede € 45 € 25 

Derde € 40 € 25 

Vierde € 35 € 25 

Vijfde € 30 € 25 

Zesde € 25 € 25 

Zevende € 20 € 25 

Achtste € 10 € 25 

*Grotere aantallen? Aanbieding op maat 

Rekenvoorbeelden:  

4 uitzendingen icm 5 players: € 165 + € 125 = € 290 per maand 

1 uitzending icm 1 player €45 + € 25 = € 70 per maand 

3 uitzendingen icm 3 players € 120 + 75 = € 195 per maand 

8 uitzendingen icm 6 players € 250 + € 200 = € 450 per maand 



 

Optioneel:  
 

Professionele schermen 

In overleg kunnen we ook schermen leveren. Met de specialisten van NORISK IT Groep kijken we naar 

de beste schermen voor uw situatie.  

 

Optioneel op urenbasis: 
 

Inrichten uitzending 

Wij beheren op basis van uw input uw uitzendingen. U levert de inhoud aan.  

 

Installatie 

Wij verzorgen optioneel de volledige installatie van de schermen, kabels, netwerk en uiteraard de 

players.  

 

Training van gebruikers.  

Gebruikers worden op locatie getraind. Daarnaast kunnen we een halfjaarlijkse opfriscursus inplannen.  

 

Maatwerk 

Templates op maat, webkoppelingen met externe systemen.  

 

Content 

Denk aan animaties, film, data ontsluiting, etc  

  



 

Screenshots: 
Nieuws:  

 

Weer: 

 



 

Twitter: 

 

 

Facebook:  
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Buienradar:  

 

 



 

Eigen template: 

 

 

 

  



 

Inlog backend (is te branden):  

 

 

 

 

 

Beheer afspeellijsten: 

 

 

 

 



 

Uitzending planner:  

 

Beheer scenes:  

 


