Color
Themes

WIJZIG ALLE
KLEUREN

Netpresenter introduceert Color
Themes waarmee gebruikers
eenvoudig de kleuren en het
logo van hun template(s) kunnen
aanpassen. Creëer je eigen
kleurenschema’s en pas deze
toe op verschillende template
lay-outs. De kleuren kunnen
indien gewenst ook per bericht
afzonderlijk aangepast worden.

SMART templates
Minder templates, meer
mogelijkheden. Onze nieuwe
SMART Templates zijn slim
en responsive, waardoor je
een bericht eenvoudiger kunt
voorzien van een bijpassende
afbeelding of video. Tekstblokken
passen zich automatisch aan het
formaat of de beeldverhouding
van een afbeelding aan.

Nieuwe
gebruikersinterface
De Message Server is voorzien
van een volledig nieuwe
gebruikersinterface. Niet
alleen is het uiterlijk volledig
vernieuwd, in de interface zijn
tevens verschillende verbeteringen
doorgevoerd waardoor het
contentbeheer nóg sneller en
gebruiksvriendelijker geworden is.

GEBRUIK JE
EIGEN LOGO

SCHAALBARE
AFBEELDINGEN
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Netpresenter ondersteunt nu ook ...
Two-factor authenticatie

Single Sign-On
Geen verschillende
wachtwoorden en
gebruikersnamen meer
onthouden. Door het gebruik
van Single Sign-On (SSO)
hoeft een gebruiker zich
slechts één keer aan te
melden via de gebruikelijke
aanmeldprocedure.

Kies voor extra beveiliging
door two-factor authenticatie
(2FA) in te stellen. Als deze
functie is ingeschakeld, kan
een gebruiker alleen door
tweestapsverificatie en het
gebruik van de Google
Authenticator-app inloggen.

Categorieën

Import Email App users

Maak je eigen categorieën (b.v. HR, verjaardagen, events) om

App gebruikers kunnen eenvoudig via een lijst met

berichten handig in te delen en te sorteren of terug te vinden

e-mailadressen geïmporteerd worden

Custom Fonts

Alert Historie

Mogelijk om eigen huisstijl lettertypes in templates en/of

Verlopen alerts kunnen hergebruikt en opnieuw geactiveerd

ticker te gebruiken

worden vanuit de Alert Historie

Drag & Drop Media

Default App opties

Afbeeldingen en video’s kunnen eenvoudig via Drag & Drop

Additionele App opties, zoals likes, dislikes en comments

van plaats of volgorde veranderd worden

kunnen standaard aan- of uitgeschakeld worden

Direct2D rendering

Office 365 targeting

Betere performance door het gebruik van hardware

Maak gebruik van bestaande Office 365 groepen om content

acceleratie via de grafische processor van de videokaart

naar specifieke gebruikers te sturen

AD Attributes targeting

Logging

Mogelijkheid om gericht content te versturen aan gebruikers

Gebruikersacties (aan/uitzetten, publiceren of verwijderen

op basis van Active Directory user attributes (b.v. functie,

van bericht) is inzichtelijk via logging in de admin sectie

afdeling, kantoor)

En nog veel meer!
Verbeterde afspeelweergave

Bekijk de changelog op onze website voor een volledig

Geen updates tijdens het afspelen van video’s waardoor de

overzicht van alle nieuwe features en verbeteringen of

afspeelweergave van video’s sterk is verbeterd

contacteer sales voor meer informatie.

Geluidnotificaties
Indien een gebruiker een alert bevestigt zal het alert geluid
(de sirene) ook stopgezet worden

Multi Template upload
Gelijktijdig uploaden van meerdere templates

Nieuwe software versies
• Message Server 14.1
• Alert Server 14.1
• PC & TV Player 9
• Media Server 3.7
• News & Alert App 1.5
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