Cygate yhteistyöhön FirstView Digital Signagen kanssa
Tietoverkko- ja palvelinkeskuspalveluiden toimittaja Cygate Oy ja infonäyttöjärjestelmien pioneeri FirstView Digital Signage ovat solmineet
yhteistyösopimuksen. Yhteistyö tukee Cygaten kehitystyötä digital signageen eli näyttölaitteilla tiedottamiseen liittyen.
Cygate hyödyntää FirstView’n infoTV-tekniikkaa informaatio-, markkinointi- ja opastustarpeisiin tarjoamissaan viestintäpalveluissa. Cygate
odottaa uuden tekniikan tuovan uusia mahdollisuuksia ja toimintavarmuutta näyttölaitteissa esitettävän sisällön jakeluun ja hallintaan.
– Valitsimme uudeksi kumppaniksemme kotimaisen FirstView Digital Signagen, sillä se on kokenut infonäyttöjärjestelmien edelläkävijä
Suomessa. Heillä on vahvaa näyttöä osaamisestaan ja teknologian toimintavarmuudesta, sanoo Cygaten toimitusjohtaja Ilkka Äyräväinen.
Digital signage on Äyräväisen mukaan nopeasti kehittyvä markkinointiviestinnän väline, ja FirstView’n kustannustehokas, skaalautuva ja
helppokäyttöinen infoTV-alusta tukee Cygaten omien tuotteiden kehitystyötä.
– Cygate on partnerina ihanteellinen, sillä heidän osaamisensa yhdistettynä meidän tekniikkaan on kerma kakun päällä.
Toimintaperiaatteisiimme kuuluu FirstView InfoTV -järjestelmän jatkuva kehitys yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Cygatelta saatu palaute
vie työtämme eteenpäin, sanoo FirstView Digital Signagen toimitusjohtaja Tommi Högmander.
FirstView InfoTV -tekniikkaa hyödyntävillä infonäytöillä esitetään opasteiden lisäksi mainoksia, videoita, hinnastoja, lounaslistoja, uutisia,
säätietoja, tarjouksia ja tiedotteita ympäri Eurooppaa, Lähi-Itää ja Afrikkaa.
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Ilkka Äyräväinen, Cygate Oy, puh. (09) 613 8911, etunimi.sukunimi@cygate.fi
Cygate Oy
Cygate on Pohjoismaiden johtava turvallisten tietoverkko- ja palvelinkeskuspalveluiden toimittaja. Toteutamme luotettavia ja asiakkaamme
toimintaa tukevia tietoverkko-, tietoturva- ja viestintäratkaisuja sekä tuotamme korkean käytettävyyden palvelinpalveluita. Vahvuutemme
perustuu teknologiseen huippuosaamiseen ja yli 20 vuoden mittaiseen kokemukseen. Cygate Oy on Cygate Group Ab:n tytäryhtiö, ja meiltä
cygatelaisia on Suomessa noin 160. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Jyväskylässä, Kouvolassa, Oulussa, Tampereella ja Turussa.
Lisätietoja: www.cygate.fi
FirstView Digital Signage
FirstView DS on suomalaisen digital signage -alan pioneeri ja edelläkävijä. Oma, kotimainen ja luotettava tuotekehitys on yrityksemme
toiminnan tärkein kulmakivi. Tarjoamme asiakkaillemme toimintavarmat ja monipuoliset digitaalisen viestinnän työkalut, eikä teknisellä
tuellamme mene sormi suuhun. Toimintavarma ja helppokäyttöinen FirstView InfoTV on yrityksemme ylpeys ja ilo, jonka yhä useammat
yritykset ottavat tyytyväisinä käyttöönsä. FirstView-järjestelmää käyttävät mm. TallinkSilja, KONE Oyj, Sokos Hotels, Radisson BLU, ja
Handelsbanken. FirstView on myös S-ryhmän valtakunnallinen suositusjärjestelmä.
Lisätietoja: www.firstview.fi

