
Corporate Wallpaper  

Verander elke bureaubladachtergrond in een uniek 
communicatiekanaal met de Corporate Wallpaper 
van Netpresenter. De Corporate Wallpaper biedt de 
mogelijkheid om het belangrijkste bedrijfsnieuws 
nog eens extra onder de aandacht van je 
personeel te brengen – een mooie aanvulling 
op je bestaande communicatiekanalen. 
Target specifieke doelgroepen met relevante 
informatie en zorg dat iedereen belangrijke 
berichten herhaaldelijk onder ogen krijgt.

Corporate Lock Screen
Mooie landschappen en schattige dierenfoto’s 
op de vergrendelingsschermen van iedere 
computer binnen je organisatie zijn verleden 
tijd. Gebruik vanaf nu de Corporate Lock 
Screen van Netpresenter om eenvoudig 
relevant bedrijfsnieuws met je werknemers 
te delen via hun vergrendelingsschermen, 
zonder hun werkritme te verstoren. Target 
specifieke locaties of afdelingen om alleen de 
belangrijkste informatie aan je werknemers 
te laten zien. Hulp of tussenkomst van IT is 
niet nodig, want de Corporate Lock Screen is 
eenvoudig uit te rollen en te gebruiken. 

Netpresenter ontgrendelt het communicatiepotentieel van ieder scherm 

binnen je organisatie met de introductie van twee gloednieuwe producten en 

handige nieuwe features. Geef je berichten nóg meer zichtbaarheid en bereik 

al je werknemers, ongeacht welk kanaal ze gebruiken om op de hoogte te 

blijven van het laatste bedrijfsnieuws.
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Nieuwe software versies

• Message Server 16.0

• Alert Server 16.0

• Media Server 4.3 

• Player 12.0

• News & Safety App 6.0

GIPHY integratie
Voeg eenvoudig leuke gifjes toe aan je 

berichten door onze nieuwe integratie met 

GIPHY. Zoek in de Message Server via GIPHY 

en kies uit honderden leuke gifjes om je 

content tot leven te brengen!! 

Andere nieuwe features 
en verbeteringen

Wil je meer weten?
Bekijk de changelog op onze website voor een volledig 
overzicht van alle nieuwe features en verbeteringen of 
neem contact met ons op voor meer informatie 

Verbeterde berichtenhistorie 
Hergebruik verwijderde berichten door deze 
rechtstreeks vanuit de berichtenhistorie terug 
naar het berichtenoverzicht te plaatsen       

Custom fonts 
Upload je eigen fontset in de Message Server 
om je eigen lettertype te gebruiken en op al je 
templates toe te passen

Verbeterde kleurenthema’s 
Hergebruik of pas een bestaand kleurenthema 
nu eenvoudig aan met onze verbeterde 
kleurenthema feature

Windows notificaties
Geef berichten extra aandacht door ze als ‘toast 
notificatie’ op de Windows taakbalk en in het 
actiecentrum weer te geven

Alert-acties  

Stel actieknoppen in en definieer verschillende 
alert-acties zoals sms, bellen, reageren of een 
hyperlink naar aanvullende informatie  

Beheer Players op afstand
Beheer Playerinstellingen, zoals update-interval, 
playergrootte en screensaver time-out, direct 
vanuit de Message Server  

Direct2D blur 
Toevoeging van Direct2D blur-effecten voor 
afbeeldingen

Werknemers geïnformeerd, betrokken, productief en veilig

https://www.netpresenter.com/wp-content/uploads/2020/06/Message_Server_Change_Log_16_0_EN.pdf
mailto:sales@netpresenter.com
https://www.https://www.netpresenter.com/nl/

