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Sharps	  partners	  demonstrerar	  den	  senaste	  bildskärmstekniken	  vid	  ISE	  

Sharp	  genomför	  interaktiva	  demonstrationer	  tillsammans	  med	  sina	  partners	  vid	  ISE-‐mässan	  i	  
Amsterdam.	  Dessutom	  presenterar	  man	  en	  55”	  full	  HD-‐skärm	  för	  videoväggar	  (PN-‐V551)	  och	  utökar	  
sitt	  4K	  sortiment	  med	  en	  ny	  70”-‐skärm	  och	  visar	  upp	  den	  nyligen	  introducerade	  PN	  Y-‐serien.	  

–	  Tack	  vare	  våra	  tekniska	  kunskaper	  och	  fortlöpande	  investeringar	  i	  forskning	  och	  utveckling	  kan	  vi	  visa	  
upp	  teknik	  som	  överträffar	  våra	  konkurrenters	  lösningar.	  Vi	  eftersträvar	  en	  långsiktig	  strategi	  för	  att	  
kunna	  utöka	  verksamheten	  med	  hjälp	  av	  partnerskap,	  kanalutökning	  och	  innovativa	  produkter,	  säger	  
Michael	  Bailly,	  produkt-‐	  och	  marknadsdirektör	  för	  Europa,	  Visual	  Solutions,	  Sharp	  Europe.	  

Inom	  flera	  olika	  områden	  så	  som	  4K,	  handel,	  samarbeten,	  utbildning	  och	  interaktiva	  zoner,	  presenterar	  
Sharps	  utvalda	  Premium-‐partners	  ett	  flertal	  integrerade	  lösningar	  för	  olika	  typer	  av	  verksamheter.	  
Lösningarna	  inkluderar	  stora,	  ljusstarka	  bildskärmar	  för	  butiker,	  interaktiva	  pekskärmar,	  videoväggar	  och	  
digitala	  reklamskyltar,	  vilka	  demonstrerar	  Sharps	  avancerade	  UV2A	  TFT,	  IGZO-‐	  och	  200	  Hz	  IR-‐
pekskärmsteknik	  samt	  videoväggsteknik.	  

Sharp	  är	  stolta	  över	  att	  samarbeta	  med	  följande	  företag:	  

Crestron	  
Crestron	  Electronics	  är	  ledande	  leverantör	  av	  styr-‐	  och	  automatiseringssystem.	  Creston	  tillhandahåller	  
integrerade	  lösningar	  för	  styrning	  av	  audio-‐,	  video-‐,	  belysnings-‐,	  dator-‐,	  IP-‐	  och	  miljösystem,	  och	  
underlättar	  teknikanvändning	  i	  konferensrum,	  hotell,	  klassrum,	  föreläsningssalar	  och	  i	  hemmet.	  I	  Sharps	  
monter	  demonstrerar	  Crestron	  sin	  nya	  Crestron	  RL	  (Room	  Lync)	  videokonferenslösning,	  som	  kombinerar	  
intuitiv	  rumsreglering	  med	  samverkansfunktionerna	  i	  Microsoft	  Lync	  2013.	  Två	  Sharp	  BIG	  PAD-‐enheter	  i	  
Sharp-‐montern	  ansluts	  direkt	  till	  BIG	  PAD-‐enheter	  i	  Crestrons	  egen	  monter	  via	  Crestron	  RL.	  

Globall	  Coach	  
Globall	  Coach	  är	  världsledande	  inom	  träningsprogramvaror	  för	  sportklubbar	  på	  elitnivå.	  Globall	  Coach	  är	  
ursprungligen	  utvecklat	  av	  Champions	  League	  framgångsrika	  ledare	  Rafa	  Benitez,	  och	  har	  utvecklats	  från	  
ett	  enkelt	  verktyg	  för	  träningsrutiner	  till	  en	  företagsbaserad	  fleranvändar-‐	  och	  samverkanslösning	  för	  
professionella	  fotbollsklubbar	  på	  elitnivå.	  	  

Globall	  Coach	  har	  ingått	  partnerskap	  med	  Sharp	  i	  syfte	  att	  föra	  in	  mer	  dynamik	  och	  interaktivitet	  i	  
träningen	  genom	  användning	  av	  Sharps	  BIG	  PAD	  och	  olika	  slag	  av	  pekskärmsutrustning	  i	  kombination	  
med	  Globall	  Coach-‐programvaran.	  Produktens	  centrala	  del,	  den	  banbrytande	  taktila	  
animationsfunktionen,	  är	  ett	  verktyg	  som	  har	  beskrivits	  av	  medarbetare	  i	  en	  av	  Europas	  mest	  
framgångsrika	  fotbollsklubbar	  som	  ”världsledande	  inom	  animation	  just	  nu”.	  

~sedna	  gmbh	  
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~sedna	  gmbh	  är	  ett	  utvecklings-‐	  och	  serviceföretag	  för	  digitala	  lösningar	  baserat	  i	  Berlin	  som	  specialiserar	  
sig	  på	  program-‐	  och	  maskinvarulösningar	  för	  Mac-‐plattformen.	  Med	  hjälp	  av	  innovativa	  lösningar	  för	  
digitala	  reklamskyltar,	  multi-‐touch-‐	  och	  styrsystem	  på	  Mac-‐plattformen	  kan	  ~sedna:s	  kunder	  skapa	  något	  
verkligt	  unikt	  på	  ett	  flexibelt,	  tillförlitligt	  och	  enkelt	  sätt.	  ~sedna	  demonstrerar	  en	  nätverksinfrastruktur	  
för	  digital	  reklam	  baserad	  på	  ~sedna:s	  presentationsprogramvara	  som	  används	  för	  att	  skicka	  rätt	  innehåll	  
till	  rätt	  bildskärm	  vid	  rätt	  tidpunkt	  över	  monterns	  hela	  yta.	  

iac.technology	  GmbH	  
iac.technology	  GmbH	  tillhandahåller	  teknik	  för	  att	  skapa	  arkitektoniska	  lösningar	  för	  interaktiva	  
upplevelser.	  En	  innovativ	  och	  mycket	  avancerad	  multi-‐touch-‐teknik	  kombinerad	  med	  videoväggar	  av	  alla	  
storlekar	  och	  nästintill	  alla	  former	  utgör	  komponenterna	  för	  iscensättande	  av	  virtuella	  
fleranvändarscenarier	  som	  charmar	  publiken	  och	  gör	  dem	  delaktiga	  i	  den	  medryckande	  föreställningen.	  
Sharps	  skärmar	  utgör	  den	  idealiska	  bakgrunden	  för	  presentation	  av	  iac.technology:s	  lösningar.	  

asignum!	  GmbH	  
asignum!	  är	  en	  Berlin-‐baserad	  digital	  fullservicebyrå.	  Den	  huvudsakliga	  affärsverksamheten	  består	  av	  
konsultverksamhet,	  konceptutveckling,	  användargränssnitt,	  app-‐utveckling,	  3D-‐visualisering,	  teknisk	  
implementering	  av	  interaktiva	  tillämpningar	  samt	  programutveckling	  för	  alla	  typer	  av	  digitala	  medier	  från	  
online	  till	  offline,	  och	  från	  stationärt	  till	  mobilt.	  asignum!	  utvecklar	  plattforms-‐	  och	  systemoberoende	  
lösningar	  med	  fokus	  på	  PoI	  och	  PoS	  samt	  digitala	  skyltar,	  exempelvis	  multi-‐touch-‐fleranvändarlösningar	  
för	  utställningar,	  evenemang,	  museer,	  hotell,	  mässor	  och	  automatlösningar	  för	  offentliga	  platser.	  I	  Sharps	  
monter	  demonstrerar	  asignum!	  pekfunktionen	  hos	  företagets	  glasskikt	  på	  en	  videovägg	  uppbyggd	  av	  3	  x	  
2	  PN-‐V601-‐skärmar,	  som	  lämpar	  sig	  för	  till	  exempel	  hotell-‐,	  museum-‐	  och	  biografvestibuler.	  

Sharp	  visar	  även	  lösningar	  från	  företagets	  Featured	  Technology-‐partner:	  SMS-‐Smart	  Media	  Solutions	  
(väggfästen	  och	  stativ	  för	  bildskärmar);	  DUMETS	  (bildskärmsskal	  för	  inom-‐	  och	  utomhusbruk);	  Datwyler	  
(infrastruktur	  för	  trådlösa	  nätverk	  med	  multipla	  anslutningspunkter)	  och	  ProGraphics/Rolf	  Huwer	  
Consulting	  (anpassade	  Windows-‐arbetsstationer	  för	  avancerade	  tillämpningar).	  

Mer	  information	  finns	  på:	  	  
www.sharp.eu	  
http://www.linkedin.com/company/sharpeurope/	  	  
www.twitter.com/SharpEurope	  	  
www.youtube.com/SharpEurope	  	  
www.humansinvent.com	  
	  

Om	  Sharp	  Visual	  Solutions	  
I	  egenskap	  av	  innovatör	  och	  världsledande	  tillverkare	  av	  bildskärmar	  har	  Sharp	  ett	  omfattande	  sortiment	  
bildskärmar	  och	  lösningar	  för	  alla	  typer	  av	  professionella	  tillämpningar.	  Sortimentet	  inkluderar	  upp	  till	  90	  
tum	  stora	  bildskärmar	  med	  enastående	  funktioner	  såsom	  hög	  ljusstyrka,	  exceptionellt	  hög	  bildkvalitet,	  låg	  
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energiförbrukning	  och	  dygnet	  runt-‐drift.	  Vissa	  modeller	  har	  dessutom	  avancerade	  funktioner	  såsom	  
videoväggsmöjlighet,	  pekinteraktivitet	  och	  exceptionellt	  hög	  upplösning.	  Via	  Sharps	  Cloud	  Portal	  Office,	  
som	  är	  en	  delningstjänst	  för	  lagring	  och	  arbetsflöden,	  förser	  Sharp	  användarna	  med	  bättre	  anslutnings-‐	  
och	  kommunikationsmöjligheter	  som	  resulterar	  i	  effektivare	  lagarbete	  och	  högre	  produktivitet.	  Sharp	  kan	  
därför	  bidra	  med	  den	  perfekta	  lösningen	  för	  alla	  professionella	  visningsbehov.	  
	  


