INTUÏTIEVE EN OP MAAT GEMAAKTE
IPTV SOFTWARE
Blijf altijd en op elk device in verbinding met uw klanten

FLOWR - IPTV
Flowr gaat verder dan alle andere entertainment
oplossingen: het transformeert elk scherm in een
interactief platform. Met Flowr kunt u met uw
doelgroep communiceren via tv-schermen en nieuwe
inkomstenbronnen creëren . Het biedt u niet alleen de
mogelijkheid om lineaire televisie, video on demand,
en e-commerce oplossingen aan te biedenen, maar
ook alle opties die uw klanten gewend zijn van hun
smartphones of laptops.

Vandaag de dag zijn apparaten ‘smart.’
Ze moeten toegevoegde waarde
brengen en ons verder helpen. Dat is
precies wat Flowrs IPTV oplossing uw
bezoekers biedt.
Door oude met nieuwe technologieën
te combineren biedt het nieuwe
mogelijkheden om door te dringen tot
uw publiek. Op een manier die voldoet
aan hun hoge eisen.

VOOR UW INDUSTRIE

Elke industrie vraagt om een unieke aanpak. Daarom biedt Flowr op maat gemaakte software
oplossingen.
HORECA

ZORGSECTOR

BEDRIJVEN

Laat hotelgasten zich
thuis voelen.

Help patiënten door hen
beter te informeren.

Verbeter de interne
communicatie.

ONDERWIJS

PUBLIEKE SECTOR

STADIONS

Help studenten het
meeste uit hun studie te
halen.

Bied werknemers en
bezoekers de beste
service.

Bereik de fans waar en
wanneer het telt.

VOORDELEN FLOWR

Flowr biedt u alles om het beste uit uw communicatiestrategie te halen.

OP MAAT GEMAAKT

SCHAALBAAR

SMART SIGNAGE

Flowr kan volledig worden
aangepast naar uw wensen.

Flowr is oneindig schaalbaar.
Hierdoor is het de perfecte tool
voor snelgroeiende en grote
bedrijven. Flowr werkt even goed
op 10 als op 10.000 schermen.

Communiceer met uw
bezoekers op verschillende
schermen verspreid over uw
hele locatie.

MONITOR

MULTI-SCREEN

E-COMMERCE

Analyseer hoe uw bezoekers uw
IPTV oplossing gebruiken.

Bezoekers kunnen uw schermen
gebruiken, maar kunnen ook hun
smartphone of laptop aansluiten.

Verbind Flowr met o.a. uw
crm-systeem om nieuwe
verkoopkanalen te creëren.

VEILIGHEID

ENTERTAINMENT

IOT INTEGRATIE

Alle gegevens worden
gecodeerd en opgeslagen
in een gedecentraliseerde
database om beveiligingsrisico’s
te minimaliseren.

Klanten kunnen lineaire televisie,
Video on Demand of hun eigen
streaming platform kijken en
luisteren naar audioboeken of de
radio.

Flowr biedt Proof of Play en
Proof of Display tools om
optimaal te presteren

CLOUD TECHNOLOGIE

360° VIDEO EN VR

MEDIA BEHEER

Afhankelijk van de behoeften
van het bedrijf kan Flowr in de
cloud draaien of lokaal worden
geïnstalleerd.

Flower is compatibel met een
uitgebreide lijst bestandsformaten.
Inclusief 360* video’s en virtual
reality.

Beheer al uw media en
content op één plaats. Verbind
meerdere databases om deze
toegankelijk te maken voor alle
geautoriseerde gebruikers.

.

WAAROM FLOWR?

Flowr veranderd iedere smart screen in een communicatiekanaal. Dit geeft u de mogelijkheid om uw
online communicatiestrategie door te trekken naar de echte wereld. Waarmee u een omni-channel
ervaring voor uw klanten creëert.

DRING DOOR TOT UW
KLANTEN

EEN MAKKELIJK TE
GEBRUIKEN TOOL

VERSTERK KLANTRELATIES

Zorg ervoor dat uw boodschap
gehoord wordt en dring tot uw
publiek door.

Creëer snel content en deel
deze op zoveel mogelijk
schermen met Flowrs intuïtieve
interface.

Leer uw klanten beter kennen
om een zo persoonlijk mogelijke
klantrelatie op te bouwen.

HET DRAAIT ALLEMAAL OM CONTENT
Flowr helpt bedrijven om met hun
klanten te communiceren. Content
en Smart Signage bieden beide vele
mogelijkheden om met uw publiek
te communiceren op een manier die
waarde voor hen toevoegt. Met als doel
om een waardevolle klantrelatie op te
bouwen.
Door de juiste content te delen kunt
u uw publiek helpen bij het bereiken
van hun doelen. Een paar jaar geleden
was het genoeg om eenvoudige
entertainment oplossingen aan te
bieden. Tegenwoordig zijn de eisen van
de consument veel hoger: Flowr help u
hen tevreden te stellen.
Communicatie en service zijn producten
op zich in meerdere sectoren. Hier is
het dan ook essentieel om een sterke
relaties met de klant op te bouwen. Door
keer op keer de juiste informatie te delen
bouwt u de basis voor een waardevolle
klantrelatie.

INTUÏTIEVE INTERFACE
Flowr is makkelijk te gebruiken, zowel voor uw marketing
en communicatie teams als voor uw eindgebruikers.
OP MAAT GEMAAKT
Uw communicatiesoftware moet perfect aansluiten op
uw organisatie, daarom is Flowr volledig aanpasbaar.
VERBONDEN OP ELK PLATFORM
Met Flowr kunt u inhoud delen op smartphones,
tablets, computers en tv-schermen.

“Klanten zijn continu in contact met bedrijven. Dit gebeurt op meerdere
schermen en op verschillende plaatsen. Flowr creëert waardevolle
relaties met klanten door hen de juiste informatie te geven wanneer ze dit
het meest nodig hebben.”
Antonio Di Natale, CEO.

www.flowr.media
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