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EEN NIEUWE BENADERING VAN PRIJS- EN MARKETING VOOR UW 
TANKSTATION.

Het InMo (In Motion) dynamische LED scherm kan eenvoudig worden ingebouwd in het prijsbord van uw tank-
station. Het LED scherm functioneert als prijsdisplay, informatiescherm en marketingtool in één. Op het LED 

scherm kunnen niet alleen de brandstofprijzen van uw tankstation, maar ook kortingen en marketingacties eenvoud-
ig onder de aandacht worden gebracht. Zowel in tekst als in beeld. Professioneel, opvallend en dynamisch, met voor 
elk moment een passende boodschap. Dankzij de directe on-site Point of Sale (POS) koppeling worden de actuele 
prijzen van de brandstoffen altijd duidelijk weergegeven binnen enkele seconden na een prijswijziging of zelfs over-
lapt met uw promotionele content.

Een echte eye-catcher
Het InMo ledscherm is speciaal ontwikkeld voor gebruik in een prijzenpaal bij een benzinestation of als blikvan-
ger aan de muur. Het LED-scherm is verkrijgbaar in verschillende product- en pitch groottes. Bovendien is het 
InMo led scherm verkrijgbaar in verschillende pitch groottes, zodat in elke situatie de juiste resolutie en helderheid 
kan worden geboden. Gecombineerd met een zeer groot en gedetailleerd kleurbereik (High Dynamic Range: 48 bit 
kleuren over een volledig dimbereik) is het InMo led scherm een blikvanger op elk tankstation.

Voordelen:
• Prijzenbord, informatiezuil en marketingtool in één
• Directe koppeling met POS-systeem: altijd de juiste brandstofprijzen
• Pitch formaat: 3,9 en 5,7
• Eenvoudig onderhoud: via voor- en achterzijde
• Optimale leesbaarheid: hoge helderheid, hoog contrast
• Beheer op afstand: via EOS Connected

ALTIJD DE JUISTE BRANDSTOFPRIJS

Dankzij een koppeling met het POS-systeem worden de actuele brandstofprijzen automatisch en zorgeloos gedeeld 
op het LED-scherm. Het systeem zorgt voor de juiste vertaling van de ‘taal’ van het POS-systeem naar het com-

municatieprotocol van het InMo LED-scherm, waarna de informatie via een lokale draadloze (RF) verbinding autom-
atisch naar het scherm wordt gestuurd. Hier wordt de prijsinformatie bovenop het beeld van het prijsbordscherm 
geprojecteerd.

Beheer op afstand
Het InMo LED-scherm is rremote (op afstand) benaderbaar via het EOS Connected platform van Bever Innovations. 
Alle informatie is online beschikbaar, waardoor ook beheer op afstand mogelijk wordt. Bevoegden kunnen eenvoudig 
online afspeellijsten per dag/tijd aanmaken of wijzigen. Zo kunnen bijvoorbeeld in de ochtenduren de koffie, thee en 
verse croissants op het benzinestation worden aangeprezen, terwijl in de middag en avond de belegde broodjes en 
energie- en frisdranken worden uitgelicht. Desgewenst kunnen deze acties en de actuele brandstofprijzen worden 
afgewisseld met kortingen en promoties.

Toekomstbestendige techniek
Dankzij de EOS Technologie kan het InMo LED scherm eenvoudig worden geïntegreerd in het EOS netwerk, waarbin-
nen al onze LED producten draadloos kunnen communiceren. De EOS-techniek zorgt daarbij niet alleen voor een 
optimale afstemming tussen alle LED verlichtingsproducten, maar heeft ook een controlerende functie. Beheerders 
en (technisch) medewerkers krijgen een melding indien er onverhoopt iets niet goed functioneert. Ze kunnen in één 
oogopslag zien of de LED’s goed functioneren, welke prijzen en acties op elk moment worden getoond en of zich on-
verhoopt storingen hebben voorgedaan, waarop direct actie kan worden ondernomen. Daarmee gaan een eenvoud-
ig beheer, een duidelijke communicatie én een optimale veiligheid perfect hand-in-hand. Bovendien assisteert EOS 
Technology bij asset management en voorspelbaar onderhoud.
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AUTOMATISCHE PRIJSWEERGAVE

De actuele prijzen worden automatisch getoond dankzij de koppeling met het POS (Point of Sale)-systeem. 
Bovendien is het scherm op afstand te beheren met EOS Connected, het platform van Bever Innovations. Via de 

EOS Connected website kunt u de inhoud en de soorten brandstof inclusief bijbehorende prijsinformatie selecteren en 
rechtstreeks naar de I-Catcher InMo uploaden.

• De InMo Controller krijgt de actuele prijsinformatie rechtstreeks van het POS-systeem. De prijsinformatie is 
daarom voortdurend bijgewerkt en is onafhankelijk van een internetverbinding.

• U kunt met EOS Connected de weergave op het InMo LED-scherm plannen. U kunt ook de duur van alle 
online aanbiedingen instellen.

EOS CONNECTED - BEHEER OP AFSTAND

EOS Connected is een intuïtief webbased systeem dat EOS-apparaten en Bever Innovations LED-producten online  
beheersbaar maakt, en de klant real-time van informatie voorziet. Met het systeem heeft u een overzicht van alle 

locaties met EOS-apparaten en kunt u deze op afstand in de gaten houden. Bovendien heeft u een beter inzicht in de 
bedrijfscondities van het apparaat, bijvoorbeeld temperatuur of gemiddeld energieverbruik. U kunt met het systeem 
ook efficiënt uw InMo LED-scherm programmeren, ongeacht of dit is aangesloten op een POS-systeem.

CMS upload pagina: afspeellijst maken Beeld op het scherm

Admin dashboard pagina
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PRODUCT DETAILS

BEELDKWALITEIT
Wij gebruiken de hoogste kwaliteit single bin, single batch LED’s en MBI drivers om prachtige beelden te leveren  
met een verversingsfrequenties >3.840Hz.

SPECIFICATIES
MAX 3950o MAX 5710o

Pixel Pitch (HxV) mm 3.9506 5.714

Pixel Configuration SMD1921 SMD2727

Pixel Resolution (Width/Height) pixels/Tile 81/81 56/56

Tile Dimensions (H x W x D) mm 320 x 320 x 13.5

Standard Tile Area          m2 0.1024

Standard Tile Weight kg 0.87 (Umbilical Cable 0.19kg)

Standard Panel Sizes mm
960 x 960 (opt. 640 x 640, 640 x 960, 640 x 1280, 960 x 640, 

960 x 1280, 1280 x 640, 1280 x960, 1280 x 1280)

Standard Panel Depth mm 116

Standard Panel Weight  kg/sqm 32.25

Ingress Protection (Front/Rear) IP67/IP54

Maintenance Access Front or rear servicing - all components

Refresh Rate (max.) Hz ≥3840

Uncalibrated Brightness nits 6000 7000

Calibrated Brightness nits 5000 6000

Contrast ratio % 3000:1

Input Voltage VAC 110~240

Normal Input Power (Average)          watts/m2 180 180

Normal Input Power (Maximum)        watts/m2  630

Viewing Angle (H/V) Degrees 160/75

Control System EOS Connected

Certification CE, FCC, CCC, E
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Bever Innovations B.V.
Techniekweg 2  |  4301 RT Zierikzee
Nederland

Tel +31(0)111 74 54 00
info@beverinnovations.com
www.beverinnovations.com

Vind hier uw vertegenwoordiger
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