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SHARPS	  PARTNERE	  PRÆSENTERER	  DEN	  NYESTE	  SKÆRMTEKNOLOGI	  PÅ	  ISE	  

Sharp	  Europe	  vil	  på	  sin	  stand	  på	  ISE	  præsentere	  en	  række	  af	  sine	  innovative	  partnere,	  der	  
bl.a.	  demonstrerer	  et	  værktøj	  til	  fodboldtræning,	  der	  bruges	  af	  Premier	  League-‐klubber,	  
touchscreen-‐videovægge	  og	  ultra-‐HD	  til	  anvendelse	  for	  teknikere.	  

“Takket	  være	  Sharps	  løbende	  investeringer	  i	  FoU	  og	  talent	  kan	  vi	  sende	  teknologier	  på	  markedet,	  
som	  styrker	  de	  løsninger,	  vores	  partnere	  tilbyder.	  Vi	  arbejder	  målrettet	  efter	  en	  langsigtet	  
vækststrategi	  for	  vores	  virksomhedsaktiviteter	  med	  fokus	  på	  innovative	  produkter,	  
partnerskaber,	  og	  udvikling	  af	  distributionskanaler.	  Vores	  mangesidede	  stand	  er	  et	  udtryk	  for	  
dette,”	  fortæller	  Michael	  Bailly,	  europæisk	  produkt-‐	  og	  marketingdirektør	  for	  Sharp	  Visual	  
Solutions	  i	  Sharp	  Europe.	  

I	  en	  række	  separate	  zoner	  inddelt	  efter	  temaerne	  4K,	  samarbejde,	  detailhandel,	  uddannelse	  og	  
interaktivt,	  vil	  Sharps	  særligt	  udvalgte	  partnere	  præsentere	  en	  række	  integrerede	  løsninger	  rettet	  
mod	  forskellige	  forretningsmiljøer.	  Løsningerne	  omfatter	  store,	  lyse	  skærme	  til	  detailhandelen,	  
trykfølsomme	  interaktive	  skærme,	  videovægge	  og	  digital	  skiltning,	  som	  viser	  Sharps	  avancerede	  
teknologier	  UV2A	  TFT,	  IGZO	  og	  200	  Hz	  IR	  touch-‐samplingsfrekvens	  samt	  videovægge.	  

Sharp	  er	  stolt	  af	  at	  samarbejde	  med	  følgende	  virksomheder:	  

Crestron	  

Crestron	  Electronics	  er	  den	  førende	  leverandør	  af	  styrings-‐	  og	  automatiseringssystemer.	  Crestron	  
leverer	  integrerede	  løsninger	  styring	  af	  lyd-‐,	  video-‐,	  belysnings-‐,	  computer-‐,	  IP-‐	  og	  miljøsystemer,	  
og	  gør	  det	  nemmere	  at	  anvende	  teknologi	  i	  konferencelokaler,	  hoteller,	  undervisningslokaler,	  
auditorier,	  og	  i	  hjemmet.	  På	  Sharps	  stand	  vil	  Crestron	  præsentere	  sin	  nye	  Crestron	  RL	  (Room	  
Lync)	  -‐videokonferenceløsning,	  der	  kombinerer	  intuitiv	  styring	  af	  lokaler	  med	  
samarbejdsfunktionerne	  i	  Microsoft	  Lync	  2013.	  To	  Sharp	  BIG	  PAD-‐enheder	  på	  Sharps	  stand	  vil	  
være	  forbundet	  direkte	  til	  BIG	  PAD-‐enheder	  på	  Crestrons	  egen	  stand	  vha.	  Crestron	  RL.	  

Globall	  Coach	  
Globall	  Coach	  er	  en	  af	  verdens	  førende	  inden	  for	  professionel	  software	  til	  sportstræning	  i	  
sportsklubber	  på	  højt	  niveau.	  Globall	  Coach	  blev	  oprindeligt	  udviklet	  af	  den	  Champions	  League-‐
vindende	  manager	  Rafa	  Benitez,	  og	  har	  udviklet	  sig	  fra	  en	  beskeden	  start	  med	  et	  simpelt	  værktøj	  
til	  træningsøvelser	  til	  en	  flerbruger/multiplatform	  virksomhedsløsning	  for	  professionelle	  
fodboldklubber	  i	  eliteklassen.	  
Globall	  Coach	  har	  indgået	  et	  partnerskab	  med	  Sharp	  med	  henblik	  på	  at	  udvikle	  en	  ny	  dynamisk	  
og	  interaktiv	  tilgang	  til	  træning	  med	  anvendelse	  af	  Sharps	  BIG	  PAD	  og	  en	  række	  touchscreen-‐



	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  

	  www.sharp.eu 2 Ingrid Helderman, Manager Corporate Communications, ingrid.helderman@sharp.eu  +31 30 6359 655 

PRESSMEDDELELSE: 10. februar 2015 

enheder	  sammen	  med	  Globall	  Coach-‐software.	  Kernen	  i	  produktet,	  den	  banebrydende	  funktion	  
Taktisk	  animation,	  er	  et	  værktøj,	  der	  af	  folkene	  bag	  en	  af	  Europas	  mest	  succesfulde	  
fodboldklubber	  beskrives	  som	  “verdens	  markedsleder	  inden	  for	  animation	  lige	  nu”.	  
	  
~sedna	  gmbh	  

~sedna	  gmbh	  er	  en	  udviklings-‐	  og	  servicevirksomhed	  for	  digitale	  løsninger	  med	  hjemsted	  i	  Berlin.	  
Virksomheden	  specialiserer	  sig	  i	  software-‐	  og	  hardwareløsninger	  til	  Mac-‐platformen.	  Ved	  at	  
tilbyde	  innovative	  løsninger	  til	  digital	  skiltning,	  multitouch-‐	  og	  styringssystemer	  på	  Mac-‐
platformen	  tilbyder	  ~sedna	  kunderne	  den	  nødvendige	  fleksibilitet,	  pålidelighed	  og	  
brugervenlighed	  til	  at	  skabe	  noget	  helt	  unikt.	  ~sedna	  udstiller	  en	  e-‐netværksinfrastruktur	  for	  
skiltning	  baseret	  på	  ~sedna	  præsentationssoftwaren,	  der	  anvendes	  over	  hele	  standen	  til	  at	  levere	  
det	  rigtige	  indhold	  til	  den	  rigtige	  skærm	  på	  det	  rigtige	  tidspunkt.	  

iac.technology	  GmbH	  
iac.technology	  GmbH	  leverer	  teknologi	  til	  udvikling	  af	  arkitektoniske	  design	  for	  interaktive	  
oplevelseskoncepter.	  En	  innovativ	  og	  meget	  sofistikeret	  multitouch-‐teknologi	  kombineret	  med	  
videovægge	  i	  alle	  størrelser	  og	  næsten	  enhver	  form	  giver	  byggeklodserne	  til	  iscenesættelse	  af	  
virtuelle	  flerbrugerscenarier,	  der	  fanger	  publikum	  og	  gør	  dem	  til	  en	  del	  af	  den	  medrivende	  
optræden.	  Sharps	  skærme	  er	  de	  ideelle	  lærreder	  til	  at	  præsentere	  løsningerne	  fra	  iac.technology.	  

asignum!	  GmbH	  
asignum!	  er	  en	  digital	  full	  service-‐virksomhed	  med	  hjemsted	  i	  Berlin.	  Virksomhedens	  
hovedaktivitet	  er	  rådgivning,	  konceptudvikling,	  design	  af	  brugergrænseflader	  og	  apps,	  3D-‐
visualisering,	  teknisk	  implementering	  af	  interaktive	  koncepter	  samt	  udvikling	  af	  software	  til	  alle	  
former	  for	  digitale	  medier	  fra	  online	  til	  offline,	  og	  fra	  stationære	  til	  mobile.	  asignum!	  udvikler	  
platformuafhængige	  løsninger	  til	  alle	  systemer,	  med	  fokus	  på	  PoI	  og	  PoS	  samt	  digital	  skiltning.	  
F.eks.	  flerbruger	  multitouch-‐løsninger	  til	  udstillinger,	  events,	  museer,	  hoteller,	  udstillingslokaler,	  
eller	  kioskløsninger	  til	  offentlige	  rum.	  På	  Sharps	  stand	  vil	  asignum!	  præsentere	  touch-‐
funktionaliteten	  i	  virksomhedens	  glasbeskyttelse	  på	  en	  3x2	  PN-‐V601-‐skærmbaseret	  videovæg,	  
der	  er	  egnet	  til	  brug	  i	  hotellobbyer,	  museer	  og	  biografer.	  

På	  sin	  stand	  vil	  Sharp	  også	  vise	  løsninger	  fra	  sine	  teknologipartnere:	  SMS-‐Smart	  Media	  Solutions	  
(vægophængnings-‐	  og	  stativsystemer	  til	  skærme);	  DUMETS	  (skærmkabinetter	  til	  indendørs	  og	  
udendørs	  brug);	  Datwyler	  (trådløs	  netværksinfrastruktur	  med	  flere	  adgangspunkter)	  og	  
ProGraphics	  /	  Rolf	  Huwer	  Consulting	  (skræddersyede	  Windows-‐arbejdsstationer	  til	  high-‐end	  
anvendelsesformål).	  
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For	  yderligere	  information	  henvises	  til:	  	  
www.sharp.eu	  
http://www.linkedin.com/company/sharpeurope/	  	  
www.twitter.com/Sharp	  Europe	  	  
www.youtube.com/SharpEurope	  	  
www.humansinvent.com	  

	  
Om	  Sharp	  Visual	  Solutions	  
Som	  udvikler	  og	  en	  af	  verdens	  førende	  producenter	  af	  skærmteknologi	  tilbyder	  Sharp	  et	  bredt	  udvalg	  af	  
skærme	  og	  løsninger	  til	  enhver	  form	  for	  professionel	  anvendelse.	  Der	  fås	  i	  øjeblikket	  skærmstørrelser	  op	  til	  90”	  
med	  fremragende	  funktioner	  som	  f.eks.	  høj	  lysstyrke	  og	  enestående	  billedkvalitet	  med	  lavt	  strømforbrug	  og	  
24/7-‐drift.	  Nogle	  af	  modellerne	  har	  desuden	  avancerede	  funktioner	  med	  videovæg,	  interaktivitet	  og	  ultrahøj	  
opløsning.	  Anvendt	  i	  kombination	  med	  Sharps	  Cloud	  Portal	  Office,	  en	  samarbejdende	  lagrings-‐	  og	  
arbejdsprocestjeneste,	  hjælper	  Sharp	  virksomheder	  med	  at	  holde	  sig	  forbundet,	  forbedre	  teamwork	  og	  opnå	  
bedre	  resultater.	  Derfor	  er	  Sharp	  den	  perfekte	  løsning	  på	  ethvert	  professionelt	  visningsbehov.	  


