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Professionelle AV-løsninger med kvalitet i højsæde

AVC DisplaySystem® version 5
Vi er stolte over at kunne præsentere en helt ny version af vores 

brugervenlige platform AVC DisplaySystem®.

Introtilbud på komplet displayløsning

• AVC DisplaySystem® + 55’’ skærm  .............9.995,-*
• Hosting pr. måned  .....................................................................349,-*
Hostingaftale er inkl. fri AVC mail- og telefonsupport.

Få TV2 News Vision via AVC DisplaySystem V.5.

Levende billeder uden lyd, som leveres af holdet bag TV2 News.  

Få nyheder, finans, sport, vejrudsigter og opdateringer med 

dagens væsentligste historier til en fordelagtig pris.

• Abonnement ved 1. skærm pr. måned  ...................165,-**
** Ekskl. moms. Yderligere skærme koster 25,- pr. måned pr. skærm.

Kom godt i gang
Få fuld udnyttelse af AVC DisplaySystem® med et grundlæg-

gende online introkursus, og få derudover 2 timers grafisk op-

startsassistance til udarbejdelse af en grundskabelon.

• Introkursus + grafiker  ................................................2.995,-*
* Alle priser er ekskl. moms, montering og levering. Introtilbuddet er gældende 
indtil d. 31/01-2019.

Mere info?
Giv os et kald på +45 8870 7171 eller skriv til info@avc.dk.
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Du får følgende fordele:
• Indbygget medieplayer

Slip for at bruge en ekstern medieplayer og opnå store driftsmæs-

sige og økonomiske fordele. AVC’s nyudviklede playersoftware til 

Samsungs Tizen medieplayer sikrer stabil afvikling på dine in-

foskærme.

• Let tilgængelig og brugervenlig

Styre- og planlægningsmodulet har fået en ny og let tilgængelig 

brugerflade. Derudover er AVC DisplaySystem® stadig webbase-

ret og kan dermed tilgås fra enhver PC.

• Fri AVC mail- og telefonsupport

Skulle du have behov for yderligere assistance står vores kompe-

tente supportafdeling klar til at hjælpe på mail eller telefon.

• TV 2 News Vision

AVC har fornylig udvidet samarbejde med TV2 omkring deres 

News Vision. Det betyder bl.a. at du nu kan tegne dit abonnement 

igennem AVC. Indslagene er særdeles velegnet til visning på in-

foskærme i receptioner og venteområder for gæster.

• Introduktionskursus

Få en grundlæggende introduktion i brug af systemet og lær at 

opsætte dine informationer på professionel vis.

•  Grundskabelon af professionel grafiker 

I samarbejde med en grafiker sættes rammerne for et layout, der 

kan opsættes op på 2 timer***. Efterfølgende udarbejder grafikeren 

en skabelon, og der sendes én korrektur til kunden. 
***Efterfølgende korrekturer eller diverse tilpasning/bearbejdning af billeder eller 
andet materiale, der ligger ud over de 2 timer aftales individuelt og afregnes efter-
følgende pr. time. til en pris af 800,- ekskl. moms.
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