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Statistieken
Meten is weten. Vanaf nu is het
mogelijk om ook het bereik en de
impact van je berichten te achterhalen.
Met onze gloednieuwe statistieken
feature, weet je precies hoe je
berichten scoren bij je doelpubliek.
Met deze feature kun je belangrijke
statistieken in één oogopslag bekijken.
Kom bijvoorbeeld te weten op welke
apparaten je bericht is weergegeven
en wat hun doorklikratio is. Daarnaast
zie je op onze dashboards ook hoeveel
apparaten er verbonden zijn (geweest),
hoeveel berichten er actief zijn en wat
het aantal gepubliceerde berichten is.
Meer dan alleen cijfers
Ontdek welke content medewerkers
het meest waarderen. Volg de
betrokkenheid en bekijk nuttige details
zoals aantal keer gelezen, kliks, likes
en comments. Test welk bericht het
beste presteert en pas waar nodig
je boodschap aan. Zo haal je het
maximale uit Netpresenter!

Notificaties
Met onze nieuwe en verbeterde notificatie feature zorg
je ervoor dat je bericht nóg beter opvalt. Publiceer een
bericht als pop-up op iedere werkplek of stuur een pushbericht naar ieder mobiel apparaat om direct de aandacht
van je medewerkers te trekken. Als extra toevoeging is het
nu ook mogelijk om een bericht als Windows Notificatie
te versturen. Je bericht verschijnt dan als melding op
de Windows taakbalk en is zichtbaar in het Windows
actiecentrum. Medewerkers die een bericht missen,
onmogelijk!

Windows notificaties!
Breng belangrijke berichten onder de
aandacht met Windows no�ﬁca�es.
Door hier op te klikken, ga je meteen
naar het volledige bericht in de Player.
Netpresenter
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Alert acties

Andere nieuwe features om
enthousiast over te raken

Better safe than sorry. Geef
gebruikers nu meerdere manieren
om op een alert te reageren.
Stel de actieknoppen in en kies uit
verschillende types zoals SMS sturen,
telefoonnummer bellen, ontvangst
bevestigen of een link (URL) openen.

Berichtenhistorie
Verwijderde berichten worden bewaard in de
berichtenhistorie waardoor je deze makkelijk kunt
terugvinden en hergebruiken

GIFjes
Het wachten is voorbij! Netpresenter ondersteunt nu ook
geanimeerde GIFjes om je berichten mee te verrijken

Webpagina integratie
Integreer en toon volledig automatisch een webpagina door

Toast Notificaties

eenvoudigweg de URL bij het media object in te geven

Berichten kunnen als ‘toast notificatie’ op de Windows
taakbalk weergegeven worden

Verbeterde Media Galerij
Maak gebruik van handige filters in de verbeterde media

Verwijder je data

galerij

Bij het verwijderen van een domein of site kan alle
opgeslagen data nu permanent verwijderd worden

Nieuwe Template Galerij
Met onze nieuwe template galerij is het nóg eenvoudiger

Nieuwe sorteeropties

geworden om de juiste template voor je bericht te selecteren

App artikelen kunnen op basis van hun volgorde in de

Meerdere templates per domein
Het is mogelijk om meerdere templates aan een domein te
koppelen

Message Server gesorteerd worden

Alert Types
Voorinstellingen met vooraf gedefinieerde condities zoals
kleur, icon en niveau om een alert snel uit te sturen

Gebruikersinterface tweaks
Onze gebruikersinterface is geoptimaliseerd met enkele
handige tweaks

En nog veel meer!
Bekijk de changelog op onze website voor een volledig
overzicht van alle nieuwe features en verbeteringen of

Verbeterde Kleurenthema’s

neem contact op voor meer informatie

Het aanpassen van een kleurenthema is nu nog eenvoudiger
geworden

Standaard Direct2D rendering
Betere performance door het gebruik van hardware
acceleratie via de grafische processor van de videokaart

Nieuwe software versies
• Message Server 15.0
• Alert Server 15.0
• Media Server 3.7
• Player 10.0
• News & Safety App 5.0
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