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5 MYTER OM  
DIGITALSKILTNING

Med AVC som din professionelle AV-leverandør får du

• En samarbejdspartner med mere end 50 års erfaring.

• Professionelle AV-løsninger med kvalitet i højsæde.

• Adgang til et professionelt serviceberedskab.

• Vores team, vores kultur, dine fordele.



INTRO
Når du hører om digitale skilte, er din første tanke måske som 

mange andres ”ja, det er dem der viser reklamer i butikkerne”, men 

de har mange andre formål. Der er koblet mange fordomme og 

myter op på digitalskiltning, som desværre gør, at mange ikke tør 

springe ud i det.

Vi prøver her at løfte sløret for de 5 største myter, og hhv. be- eller 

afkræfte om de har noget på sig. Samtidig giver vi dig et overblik 

over, hvilke forskellige senarier digitale skilte kan gøre en stor 

forskel i, samt hvilke overvejelser der kan være relevante at gøre 

i forbindelse med en investering i digitalskiltning.

Indhold
S. 3 .............................................. Det er for svært at bruge

S. 3 .............................................. Det er meget dyrt!

S. 4 .............................................. Digitalskiltning er dårligt for miljøet

S. 4 ............................................. Digitalskiltning foregår kun med skærme

S. 5 ............................................. Det kan ikke bruges i min branche

S. 6 ............................................. Yderligere info
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1. DET ER 
FOR SVÆRT 
AT BRUGE
Ja der findes helt klart store komplekse systemer, der blot bygger 

sig større og større for, at dække flest mulige behov. Men der 

findes også flere enkle software på markedet, som er mere bru-

gervenlige og intuitive i brug. 

Det skal være let at skifte mellem indhold samt opsætte og af-

spille nyt indhold. Samtidig kan det være en fordel med indhold, 

der styres af tidsintervaller, så publicering kan planlægges på 

forhånd og ramme den helt rigtige målgruppe, når effekten er 

størst. 

Der er mange leverandører på markedet, og det kan virke uigen-

nemskueligt, at finde ud af hvor meget softwaren kan kontra, hvor 

meget man egentligt har behov for. Derfor kan det være en fordel, 

at få professionel rådgivning på området, hvis man er førstegangs-

bruger. Uanset om der opsøges rådgivning på området eller ej, 

kommer man godt fra start ved først at gøre sig nogle overvejelser.

2. DET ER 
MEGET 
DYRT!
Det varierer meget afhængig af, hvilket system man kaster sin 

kærlighed på. Den første investering kan godt koste, da det jo 

også er den største investering, men konkurrencen på markedet 

har dog gjort det væsentlig billigere end tidligere. Selve driften 

behøver ikke at være noget, der koster mange penge, og mange 

leverandører laver i dag professionelle lavenergi-produkter med 

en meget længere levetid.
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Overvejelser ift. software
• Hvem skal bruge softwaren?

• Er brugerfladen intuitiv?

• Hvilket indhold skal der vises? 

• Er der mulighed for at tilpasse softwaren?

• Er det nemt på sigt at udvide den digitale skilteløsning?

• Hvor tilgængelig er service og support?

Overvejelser ift. pris og levetid
• Hvem er din målgruppe, og hvad er formålet med at  

 ramme dem?

• Hvor skal de rammes? Lyse eller mørke omgivelser ift.  

 lysstyrke?

• Hvordan skal de rammes? Med eller uden touchfunktion?

• Hvor ofte skal de rammes? Er det f.eks. 16/7 eller 24/7,  

 og er det 365 dage om året?

• Kan der evt. vises sponsoreret indhold? Så skiltene  

 måske skal køre længere, men kan vendes til en indtje- 

 ningskilde.



3. DIGITAL-
SKILTNING 
ER DÅRLIGT 
FOR MILJØET
Projektorer og skærme er i dag ikke, hvad de tidligere har været, 

hvilket er meget positivt ment. De har i dag en meget længere 

levetid som f.eks. laserprojektorer, der kan fås med en levetid fra 

20.000 timer og opefter, og skærme som, selv hvis de kører 

24/7/365, med god vedligeholdelse kan holde i op til 10 år. 

Man kan i nogle software automatisk indstille skærmens tænd/

sluk tidspunkt, således at de ikke står tændt, når der ikke er behov 

for at vise informationer eller reklamer. Visse skærme kan yder-

mere automatisk hæve og sænke lysstyrken efter behov, så der 

ikke bruges unødig energi om natten eller på gråvejrsdage. 

Digitale skilte kan være med til, at sænke niveauet på brug af 

papir og plastik samtidig med, at muligheden for tilpasning og 

udskiftning af indhold er langt mere fleksibel samt mindre res-

sourcekrævende.

Sidst men ikke mindst kan nævnes, at leverandørerne konstant 

arbejder på at gøre materialerne mere genanvendelige. Mange 

dele såsom glas, elektronik, kabinet osv. kan allerede i dag gen-

bruges i andre produkter.

4. DIGITAL-
SKILTNING 
FOREGÅR 
KUN MED 
SKÆRME
Når de fleste hører ordene digitalskiltning tænker de skærme, men 

projektorer kan med stor fordel benyttes i en række forskellige 

scenarier.

Projektorer er generelt mere fleksible i installationer, og hvor 

skærme oftest indgår i firkantede installationer, kan projektorer 

projicere et langt mere fleksibelt billede. Hvis du vil have kurvede 

billeder, er det forholdsvis simpelt og samtidig billigere, at gøre det 

med projektorer i modsætning til skærme.

Sales Manager Rasmus Nielsen fra Epson udtaler: 

”Projektorer giver dig muligheden for, at få et større billede i en 

helt anden prisklasse. Hvis du eksempelvis har en 60 meter lang 

væg, kan du sætte x antal projektorer op og skabe et 60 meter 

langt billede. Hvis du skulle gøre det med skærme eller en LED-

væg, ville omkostningerne meget hurtigt løbe løbsk. Her kan 

man lave et større billede til en billigere penge” og han tilføjer:
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”Med en traditionel skærm i et butiksvindue, har du den ulempe, 

at du ikke kan kigge igennem vinduet. Placerer du en projektor 

i loftet, som projicerer på noget folie, kan du tænde og slukke 

for det, som du vil. Med den løsning vil der stadig være mulighed 

for, at se igennem vinduet”.

Projektorer kan f.eks. også projicere på bygninger eller gennem 

skabeloner, og de er samtidig nemme at flytte rundt på, hvis du 

ønsker en installation et andet sted. Der hvor projektorerne kan 

komme til kort, er i lysere lokaler. 

5. DET KAN 
IKKE BRU-
GES I MIN 
BRANCHE
Man kan let komme til at antage at digitalskiltning ikke kan bruges 

i virksomheder, men mulighederne er nærmest uendelige, og det 

kan være svært, at se dem alle for sig. Derfor kan det være en 

fordel, at rådgive sig med en leverandør, der jo til hverdag arbejder 

med et bredere spektrum af muligheder.

Her kan digitale skilte være en fordel
• Informationsskærme

 Herningsholm bruger en 13 m2 LED-skærm til, at formidle in- 

 formationer ud til personale og elever. 

• Salg af reklamer til eksterne

 I Københavns lufthavn udnytter de den store trafik, og dermed  

 også de store muligheder for eksponering. De sælger annonce- 

 plads på de mange skærme, der er hængt op, og skærmene  

 bliver derfor en kilde til indtjening.

• Reklame for egen virksomhed 

 Nordisk Film biografen i Fields benytter sig af en LED-skærm  

 på hele 40 m2, til at sende reklamer og trailers ud.

• Spejle med indbygget reklamer 

 Samsung viser her, i en video, hvordan skærme med et kamera  

 kan fungere som spejle hos frisøren eller i butikken. Fordelen er,  

 at du ville kunne sælge annonceplads eller eksponere dit eget  

 indhold på hele eller dele af skærmen.

• Underholdning, video/grafik/kunst m.v.

 Atlas Bio i Rødovre har sat nogle ekstra projektorer op i loftet,  

 hvor de projicerer stemningsskabende grafik på væggene. Der- 

www.avc.dk +45 8870 7171info@avc.dk AVC er medlem af UNITIA og AV Brancheforeningen • D
IN

 G
ARANTI FOR KVALI

TE
T 

•AV
 B

RANCHEFORENING

• D
IN GARANTI FOR KVALI

TE
T 

•AV
 B

RANCHEFORENINGEN

https://www.avc.dk/case/herningsholm-erhvervsgymnasium/
https://www.avc.dk/case/cph/
https://www.avc.dk/case/nordisk-film-biografer-fields/
https://www.youtube.com/watch?v=SLAFCVeV6KI
https://www.avc.dk/atlas-biograferne-sneak-peak/


 udover kan f.eks. kunstneren Eva Koch nævnes. Hun benytter  

 sig blandt andet af projektorer til hendes installationer, da det  

 skaber en speciel kvalitet i billedet, med en særlig blødhed og  

 ikke efterlader sorte skærme på væggene, når projektorerne  

 slukkes. 

• Kort og vejvisning 

 Sæt f.eks. et interaktivt kort op på en touchskærm, eller gør som  

 de bl.a. gør i videoen med Epsons LightScene laser projektor  

 - projicér et kort ned på gulvet.

• Giv kunderne overblik over varesortimentet 

 I din butik kan du give kunderne et overblik over hvilke varer, der  

 er på lager, og hvor mange eksemplarer, der er tilbage. Det kan  

 eksempelvis være interaktive touchskærme, så kunderne selv  

 kan gå på opdagelse i sortimentet.

• Produktions- og salgstal

 Trackunit har givet medarbejderne det fulde overblik. De digi- 

 tale skilte kan f.eks. også bruges til, at vise et dagligt overblik  

 over hvilke mål, der er i givne perioder, samt hvor langt man er i  

 at opnå de mål. Mange virksomheder benytter sig af tal til at  

 motivere deres salgs- og produktionsmedarbejdere, så som  

 produktionstal eller salgstal fra Excel ark eller diverse statistikker  

 som f.eks. trafik til hjemmesider m.m.

YDERLIGERE 
INFO
Du kan se flere muligheder med digitalskiltning i brochuren AVC 

Digitalskiltning, læse flere cases om digitale skilte på vores hjem-

meside eller blive klogere på vores software AVC DisplaySystem® 

til digitalskiltning.

Der er utallige muligheder! Står du og overvejer digitale skilte og 

er nysgerrig på flere løsninger, så tag kontakt til AVC for at høre 

mere.

Vi har mere end 60-års erfaring i AV-branchen og har et af de 

stærkeste teams indenfor branchen, som har leveret digitale 

skilte til såvel private som offentlige virksomheder over hele landet.
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https://evakoch.net/
https://www.youtube.com/watch?v=bjGEkF4lUZY
https://www.avc.dk/digitale-skilte-opdaterede-moedelokaler-trackunit/
https://www.avc.dk/wp-content/uploads/2016/09/AVC_Digital_Skiltning.pdf
https://www.avc.dk/wp-content/uploads/2016/09/AVC_Digital_Skiltning.pdf
https://www.avc.dk/avc-din-professionelle-leverandoer-av-loesninger/avc-digitale-skilte-infoskilte/
https://www.avc.dk/avc-din-professionelle-leverandoer-av-loesninger/avc-digitale-skilte-infoskilte/avc-displaysystem/
https://www.avc.dk/kontakt/
https://www.avc.dk/kontakt-avc/team/

