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Digital skilting virker!
Med digital skilting ønsket det ambisiøse 
treningssenteret Moov i Drammen å gi sine 
medlemmer enda bedre service. Hos Leteng 
fant forhandleren Display Systems den beste 
tekniske løsningen for signaldistribusjon.

– Te knologi, høy kunnskap og et 
stimulerende miljø skal inspirere 
våre medlemmer til å nå målene 
sine. For oss passer digital skilt-
ing denne ambisjonen som hånd 
i hanske, sier Roald Brekkhus, 
daglig leder i Moov AS. 

God planlegging fundamentalt
– Den største tabben som gjøres 
i digital skilting-prosjekter, er 
at det tas for lett på å etablere 
et solid strategisk, taktisk og 
teknisk fundament. Altfor mange 
stuper rett ned i skjermer, stør-
relser og plasseringer, sier Kjetil 
Edvardsen i Display Systems, 
forhandler i Moov-prosjektet.
 God planlegging og samspill 
mellom innhold, maskin- og 
programvare gir gode resultater.
 – For Moov ble det gjennom-
ført et forprosjekt for å sikre 
et best mulig utgangspunkt, 
fortsetter Edvardsen. – Slik fi kk 
vi defi nert formål, målgrupper, 
inntjening, teknisk løsning, nød-
vendig innhold og oppfølging. 
Resten av prosjektet gikk dermed 
på skinner. 

Fleksibel løsning når fl ere
Hos Moov befi nner mange for-
skjellige målgrupper seg i forskjel-
lige deler av lokalene, til forskjel-
lige tider. Å kunne kommunisere 
målrettet med hver gruppe gjen-
nom den digitale skiltingen var 
derfor et viktig krav. Løsningen 
ble tilrettelagt for å kunne sende 
ut tilpasset innhold til ti forskjel-
lige innholdskanaler i senteret. 
Kjernen i løsningen er en 16 x 16 
videomatrise som gjør det lett å 
styre hvilke innholdskilder som 
skal ut til hvilken innholdskanal. 

– Leteng var et naturlig valg
– Valget av Leteng som leverandør 
av utstyr for signaldistribusjon 

sa seg nærmest selv, sier Kjetil 
Edvardsen. – Der fant vi de opti-
male komponentene og 
solid kunnskap om sammen-
setning og bruk av dem. Leteng 
har kompetente fagfolk som vi 
stadig utfordrer i forbindelse 
med forskjellige prosjekter, og 
de håndterer alltid disse ut-
fordringene godt. De gir god, 
personlig kundeservice og 
bruker ressurser på å levere en 
best mulig løsning. I tillegg er 
de også tilgjengelige på 
utradisjonelle tider, noe som er 
en stor fordel for oss.

Krystallklart bilde
Avstandene hos Moov var for 
lange for tradisjonell kabling.
 – Ved bruk av nettverks-
kabling og sendere og mot-
takere fra kvalitetsprodusenten 
Magenta, ble denne utfordrin-
gen løst, sier Borgar Kristiansen 
i Leteng. – Lyd- og bildesignaler 
fra medieavspilleren, trygt plas-
sert i et eget teknisk rom hos 
Moov, overføres til 40” og 46” 
LCD-skjermer i perfekt kvalitet.

Fornøyde kunder
En fornøyd treningssenterkunde 
blir en trofast kunde. Det vet 
Moov. Innholdet i løsningen, 
oppdatert info om treningstil-
budet, trenings- og kostholds-
tips, produktprofi lering og 
atmosfæreskapende bilder, skal 
styrke medlemmenes lojalitet og 
hindre frafall. 
 – Løsningen fungerer absolutt 
etter intensjonen, sier Roald 
Brekkhus. – Innholdet på 
skjermene inspirerer medarbeid-
erne våre, og salget av ekspon-
erte produkter øker. Men det 
aller viktigste er selvfølgelig at 
mottakelsen hos medlemmene 
har vært svært god. 

Leteng AS – den gode forbindelsen
Leteng AS er spesialister på signaldistribusjon mellom kilde og visning for 
audio, video og data. Våre drøyt 3.000 fornøyde kunder kjøper løsninger 
innen IT-management, presentasjon, digital skilting og «smarte hjem». Vi 
ligger i forkant av teknologien og kundenes behov, og har i mer enn 20 år 
vært en av Norges ledende IT- og AV-distributører.

Spesialkompetanse på helhetlige løsninger
Vi har kunnskapen, erfaringen og produktene som skal til for å designe 
optimale løsninger. Sammen med forhandler og sluttkunde kartlegger vi 
alle behov, før utstyr og løsninger testes.

Landsdekkende
Verdens ledende produsenter forsyner oss med det beste og mest opp-
daterte utstyret. Vi har over 2500 kunnskapsrike og serviceinnstilte forhan-
dlere over hele Norge.
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Digital skilting er lønnsomt for treningssenteret Moov i Drammen.


