
 

 

  

Onze digitale informatiezuilen zijn voorzien van Samsung schermen van goede kwaliteit. 

U kunt het scherm bedienen met behulp van een meegeleverde afstandsbediening. 

Via USB kunt u foto, video’s en andere content weergeven om uw bezoekers of klanten de 

juiste informatie te geven. 

U kunt eventueel ook gebruik maken van wifi of bluetooth en het scherm van uw pc of 

laptop dupliceren en weergeven op uw digitale scherm. 

 

Er is standaard MagicInfo aanwezig op Samsung schermen, installeren is dus niet meer 

nodig. Dit kunt u gebruiken voor 1 scherm en het is op basisniveau. 

 
Indien u meer informatie nodig heeft, kunt u Samsung online of Samsung-ondersteuning 

(telefonisch) raadplegen. 

De volgende informatie is van toepassing op de Samsung PMH-, QMR- en OHF-schermen. 

Er zijn 3 hoofdopties voor het gebruik van een CMS-software in combinatie met een Samsung Smart 

LED-scherm. 

Optie 1: Lokale netwerkoplossing met MagicInfo Express2 

Samsung biedt een gratis, verkleinde en zeer eenvoudige versie van MagicInfo aan, genaamd 

MagicInfo Express2. Deze versie is als PowerPoint voor eenvoudige Digital Signage. De software is 

gratis te installeren op uw lokale werkstation, maar ondersteunt Remote Content Management niet.  

 

Het is bedoeld voor het gebruik van vooraf ontworpen lay-outs waar u inhoud in deze lay-outs kunt 

pluggen. Om de inhoud van een pc-werkstation naar een Digital Signage-apparaat over te brengen,  

kunt u (i) gegevens overbrengen naar een USB-stick of (ii) als het pc-werkstation en het Digital 

Signage-apparaat op hetzelfde lokale netwerk zijn aangesloten, kunt u gegevens op deze manier. 
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Optie 2: Serveroplossing met MagicInfo Server 

MagicInfo biedt een "Lite" en vereenvoudigde versie van zijn software die "beperkte" 

afstandsbediening en inhoudsbeheer op afstand tot 25 schermen mogelijk maakt. Content op een 

digital signage-apparaat kan op afstand worden beheerd zolang het digital signage-apparaat is 

verbonden met een netwerk en verbonden met een server. Het pc-werkstation moet ook op 

dezelfde server zijn aangesloten. Onder "Instellingen" op het Samsung-scherm kunt u een apparaat 

verbinden met een netwerk en een uniek IP-adres invoeren om verbinding te maken met een server. 

MagicInfo biedt een "premium" licentie voor aankoop die "volledig" inhoudsbeheer ondersteunt 

voor meer dan 25 schermen. De premium-licentie kan ofwel on-premise, dat wil zeggen op uw eigen 

server, worden geïnstalleerd of u kunt kiezen voor een cloud gebaseerd abonnement. 

Optie 3: CMS-oplossing van derden 

Overweeg software van derden voor grotere implementaties, waarbij een geavanceerder platform 

nodig kan zijn om meer dan 25 schermen te beheren. Een meer geavanceerde software biedt meer 

opties voor lay-outs, planning, live updates, het besturen van schermen, enz. 

Samsung-schermen zijn "open source eigendom", wat betekent dat het besturingssysteem van 

Samsung, Tizen genaamd, dat op Linux is gebaseerd, zal werken met veel softwareplatforms van 

derden, zolang de software ook Linux ondersteunt en een licentie heeft om met Samsung-platforms 

te werken. Platforms zoals HotOffer, Easescreen, Wallboard, etc. zijn compatibel met Samsung. 

Android- en Tizen-besturingssystemen zijn niet compatibel. Apple iO's en Samsung Tizen zijn ook niet 

compatibel. 

 

Meer informatie en eventueel aanschaffen van de gewenste software kan hier: 

https://www.magicinfoservices.com/. 

 

Het installeren van deze software is vrij eenvoudig, onderstaande video’s kunnen u daar 

goed bij begeleiden. 

https://www.youtube.com/watch?v=6TGuZuoHZUw 
https://www.youtube.com/watch?v=twI8i-AztHE 

https://www.youtube.com/watch?v=3Qq8MxXA_No&t=32s  

https://www.youtube.com/watch?v=ZN2b0BIvYIk  
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