Bent u makelaar en wilt u uw
actuele woningaanbod tonen op
één of meerdere LCD TV
beeldschermen in uw etalage?

Door een koppeling met RealWorks, Goes en Roos of een andere gegevensbron
wordt uw woningaanbod iedere dag automatisch ververst en in uw digitale etalage
getoond op één of meerdere LCD TV beeldschermen.
QueryO biedt u een oplossing waardoor u geen omkijken meer heeft naar uw
etalage, en het getoonde woningaanbod altijd up-to-date is.
Onze oplossing past binnen uw plannen om uw etalage opvallender te maken met
een professionele en uitnodigende uitstraling. U heeft ook nooit meer het probleem
dat uw etalage te klein is voor uw woningaanbod!
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Hoe werkt het?
Op de QueryO server wordt voor u een account aangemaakt, gekoppeld aan de
centrale database. Wij integreren uw gegevensbron (RealWorks, Goes & Roos etc.) in
het systeem, zodat uw woningaanbod elke nacht automatisch in de centrale
database wordt opgeslagen.
Vervolgens zullen wij uw etalage gaan vormgeven. In overleg met u wordt bepaald
hoe de etalage eruit moet komen te zien, hoeveel objecten u wilt tonen, hoe lang
deze in beeld moeten blijven en hoe uw reclame-uitingen zich dienen te gedragen.
U hoeft zelf niet via ingewikkelde CMS systemen uw layouts aan te maken!
Na het plaatsen van de hardware in uw etalage kunt u direct uw woningaanbod
tonen.

Advertenties tonen
QueryO heeft een online portal aan de etalage omgeving verbonden. Via dit portal
kunt u zelf uw instellingen en advertenties beheren!
In het portal kunt u zelf advertenties toevoegen en beheren. Door in te geven tot
welke datum een advertentie zichtbaar moet zijn is het beheer ook nog eens zeer
eenvoudig.
Naast de advertenties kunt u ook de snelheid van het rouleren, en de frequentie van
de advertenties instellen.
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Wat wordt er weergegeven?
Binnen de digitale etalage wordt gebruik gemaakt van een aantal velden uit uw
RealWorks of Goes & Roos omgeving. Daarbij wordt er extra attentiewaarde gegeven
aan nieuwe, reeds verhuurd of verkochte, en/of Open Huis objecten.
 Objecttype en hoofdtype woning

 Status (Nieuw/Verkocht/Verhuurd/Verkocht
onder voorbehoud)

 Hoofdafbeelding

 Adres, met huisnr. en extensie
 Postcode en Plaats
 Korte omschrijving
 Woonopp., inhoud, aantal kamers en bouwjaar
 Prijs en conditie

 Wanneer het veld ‘Open Huis’ wordt ingevuld,
wordt de ingevoerde tekst zoals hiernaast
weergegeven.
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Welke hardware en software heeft u nodig?
De digitale etalage is te raadplegen met de QueryO
netplayer; een slim ontworpen PC in klein formaat, met
ingebouwd draadloos netwerk en een LAN adapter.
Hierop worden één LED TV scherm aangesloten.
Via de slimme filtering kan er per scherm een apart
aanbod worden getoond. Denk hierbij aan een
onderscheid tussen koop en huur aanbod,
appartementen en niet-appartementen, aanbod in een
bepaalde woonplaats of aanbod tot/vanaf een
bepaalde koopprijs.
QueryO heeft een moderne, universele standaard
ontwikkeld waarin de LCD TV beeldschermen kunnen
worden bevestigd (max. 2 per standaard). De standaard
kan in uw huiskleur worden geleverd waardoor deze
nog beter te integreren is!
Nieuwsgierig naar de kosten voor uw digitale etalage?
Neem vrijblijvend contact met ons op om uw wensen
door te spreken en een passende offerte.
U kunt ons bereiken via 072-5620695 of via
www.queryo.nl/contact

Over QueryO
QueryO Digitale Etalages is een initiatief van HeadNets Interactive Media.
HeadNets heeft zich sinds 2002 ontwikkeld als een professionele partner voor ICT
projecten op het gebied van software ontwikkeling (VB en .NET), webdesign,
ontwikkeling van websites en webwinkels, de verwerking van XML gegevens en het
integreren van financiele applicaties.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.headnets.nl.
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Bijlage 1

Een voorbeeld van een indeling van de digitale etalage
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Bijlage 2
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Een voorbeeld van een slide met een advertentie (Full screen)

Pagina 6 van 8

Bijlage 3

Welke hardware wordt er meegeleverd met de etalage?
QueryO Netplayer
Compute Stick, WLAN / LAN,
Full HD HDMI, Windows10.
- Etalage software
- remote support software

LG LED screen
Professional line
Full HD, HDMI
Hoge lichtopbrengst (700 cd/m2)
In 42, 47 en 55 inch leverbaar.
Overige maten op bestelling

Universele TV standaard
Materiaal buis: aluminium
Materiaal klemmen: staal
Kleur: zwart (standaard)*
Max. hoogte: 320cm
Max. aantal schermen per standaard: 2
- Kabelvoering door de buis
- Geen boorgaten voor bevestiging
- Vast zetten tussen vloer en
plafond

* iedere RAL kleur leverbaar op bestelling
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