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VERKOOP, VERHUUR EN INSTALLATIE

VAN AUDIOVISUELE PRODUCTEN EN DIENSTEN VOOR

KLEINE EN GROTE ONDERNEMINGEN.
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Uw event is pas ‘af’ als uw gasten 
zichtbaar onder de indruk zijn. Met oog 
voor detail finetunen we licht, geluid en 
beeld tot audiovisuele totaalconcepten. Van 
een intieme theaterzaal tot lege congreszaal: 
ingenieurs ontwerpen een digitaal licht- en 
geluidsplan en verrassen u met innovatieve 
technieken. Inclusief flexibele leasing- of 
huurformules.

PLAY adviseert, u organiseert.
Tot verwondering van u én uw bezoekers.
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PLAY ADVISEERT
Er zijn wel honderd verschillende projectoren op de markt. Maar hoe weet u welke
projector geschikt is voor uw vergaderzaal, auditorium of event? Tijd om de expertise van
een vakman in te schakelen. Licht- geluid- of beeldtechnici vertrekken vanuit uw vraag
om u te adviseren bij uw audiovisuele installatie. Voor audiovisuele totaalconcepten
stellen we een digitaal beeld-, geluids- en lichtplan op.

PLAY VERHUURT
Productlancering, bedrijfsfeest of gewoon een opendeur? Met een stijlvolle audiovisuele
ondersteuning laat u een onvergetelijke indruk na bij uw bezoekers. Van de kleinste
lichtspot tot het grootste ledscherm: alles van audiovisuele materialen huurt
u makkelijk en snel bij PLAY. Voor één dag, enkele weken of zelfs via flexibele
leasingcontracten. Op één voorwaarde: we sluiten geen compromissen over de kwaliteit
van het materiaal. En als u het wil, komen we alles naadloos installeren.

PLAY VERKOOPT
Licht, geluid of beeld. Het zijn cruciale technieken om interactie en dynamiek in uw
gebouw te krijgen. Audiovisuele installaties als kloppend hart van uw organisatie. Om
efficiënt te communiceren of stijlvol te integreren. En bij PLAY kiest u enkel uit A-merken.
Zo bent u zeker van een glashelder geluid of een haarfijn beeld. Voor u, maar vooral
omdat u uw bezoekers in verwondering kan brengen.



PROJECTOREN & SCHERMEN

PROFESSIONELE AUDIO-INSTALLATIES

DISPLAYS, VIDEO & LED WALLS

DIGITAL SIGNAGE

INTERACTIEVE DISPLAYS, TOUCHSCREENS & KIOSK

AUDIO & VIDEOCONFERENTIE

CONGRES- & STEMSYSTEMEN

STREAMING VIDEO, VIDEO ON-DEMAND & IPTV

CONNECTIVITEIT & SIGNAALDISTRIBUTIE

CONTROL & AUTOMATISATIE

INSTALLATIE & ONDERHOUD

ENGINEERING

ADVIES
VERKOOP
VERHUUR
INSTALLATIE
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Projectoren & Schermen
Tijdens een event of meeting wenst u een dynamische projectie van een presentatie of
een feilloos gestreamde video. Technisch perfect in orde. Maar ook scherp, leesbaar
en overtuigend. Huren of kopen? – zoals u wil. Sowieso adviseren we u graag bij de
keuze van de beamer of het juiste scherm. En komen we alles naadloos installeren.

•	 Pico ledprojectoren
•	 Mobiele projectoren
•	 High-end projectoren

“We maken u wegwijs in het ruime 
aanbod van projectoren 
en schermen.”
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Professionele Audio-installaties

Professionele audio-engineers ontwerpen op basis van een digitaal geluidsplan de meest heldere
audio-installatie. Van compacte autonome geluidsystemen tot volledige public address (PA) en
concertinstallaties. Zo garanderen we dezelfde kwaliteit op elk zitje.

•	 Vergaderzalen
•	 Auditoria & conferentiezalen
•	 Omroepinstallaties (EVAC norm)
•	 Concert- & theaterzalen
•	 Musea (soundcapes)
•	 Sportstadions

“Op elk zitje garanderen 
we dezelfde kwaliteit.”
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Displays, Video & LED walls

Indruk maakt u door professioneel te communiceren, zowel intern als extern. Maak kennis
met een uitgebreid gamma aan professionele displays voor al uw toepassingen, stand-alone
of video walls. Ook indoor en outdoor LED walls.

•	 Presentatie/vergadering
•	 Digital Signage
•	 Video walls
•	 Control Rooms
•	 LED walls (binnen en buiten)
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Digital Signage

Dankzij Digital Signage communiceert u via een centraal beheersysteem overal ter wereld naar
één of meerdere schermen. In een uniforme look & feel, op het juiste tijdstip en lokaal of centraal
makkelijk te beheren.

•	 Advies over schermen en players
•	 Installatie	software,	configuratie	en	ontwerp
•	 Programmatie van op maat gemaakte plug-ins en lay-out
•	 Gespecialiseerde Digital Signage technici en ingenieurs
•	 Incompany training om zelf aan de slag te gaan

“Breng uw medewerkers of klanten via een
digitaal informatiescherm meteen op de hoogte.
Met één druk op de knop, waar ook ter wereld.”
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één indruk.
Echte waardering voor uw werk uit zich in één
moment. De eerste indruk. Verwondering en
respect van uw klant voor het eindresultaat.
Een professioneel uitgeruste vergaderzaal,
een glashelder seminarie of een spektakelrijk
personeelsevent. Details maken het af. Zoals
een perfect gedimensioneerd evenwicht
van licht, geluid en projectie. Bij PLAY
zoeken gepassioneerde ingenieurs naar een
intelligente integratie van een audiovisueel
concept. Ontdek ook onze flexibele leasingen
rentalformules. Niet om verschillend te zijn,
wel om het verschil te maken.
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Interactieve displays, Touchscreens & Kiosk

Wenst u meer interactie en dynamiek in uw klas, vergaderruimte of opleidingszaal? Ontdek
de troeven van interactieve en professionele systemen zoals touchscreens (inbouw, opbouw),
touchtafels (multitouch) en kiosks. Huurder of koper? Technici adviseren, leveren en installeren op
de locatie die u wenst. In de formule die u wil.

•	 Interactieve borden, projectoren, displays
•	 Pentabletten
•	 Touchscreens en touchtafels
•	 Kiosk touchscreens

“Ideaal voor wie zoekt naar interactieve content 
in musea, shops of beurzen.”
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Audio & Videoconferentie
Van traditionele conferentie telefonie tot high-end videoconferentiesystemen: maak gebruik
van professionele audio- en videoconferentie voor uw afstandsvergaderingen, persoonlijk of in
groep. Een directe aanpak om uw vergaderingen efficiënt te organiseren. En 
milieuvriendelijk.  

•	 Analoge en IP conference phones
•	 Camera’s, speakers en microfoons voor pc-toepassingen
•	 H.323 en SIP videoconferentiesystemen
•	 Infrastructuur (Multipoint, Gatekeepers, Soft clients ,...)

“Time is money. Efficiënt vergaderen 
op afstand, privé of in groep.”
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Congres- en stemsystemen
PLAY installeert analoge en digitale congres- of conferentiesystemen voor raadzalen,
boardrooms, congreszalen en parlementen. Zodat iedereen – waar hij ook zit – de toespraken
glashelder kan horen en volgen.

•	 Draadgebonden of draadloos
•	 Stemming (parlementair of multiple choice)
•	 Vertaling (multikanalen)

“ To write well, express yourself like the common 
people, but think  like a wise man. ” - Aristote 
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Streaming video, Video on-demand & IPTV
Maak de kracht van een event nog sterker via uw persoonlijke livestreaming.
IP-videosystemen hebben voor PLAY geen verrassingen meer: videocontent
livestreamen, catalogeren en on-demand opvragen van videomateriaal en distributie
van televisiekanalen over uw eigen IP-netwerk. 

•	 Streaming video
•	 Webcasting
•	 E-learning
•	 IPTV
•	 Unicast, multicast en multiwindow
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Waardering voor uw werk uit zich op het
eerste gezicht. Van professioneel uitgeruste
vergaderzalen tot een vlekkeloos seminarie,
achter elk audiovisueel totaalconcept schuilt
een team van gepassioneerde ingenieurs.
Vertrouwd met state-of-the-art audiovisuele
technieken hechten we veel belang aan
opvolging en service. Zoals flexibele leasing- of
huurformules.

PLAY dimensioneert licht, geluid en projectie
tot verwondering van u én uw klanten.
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Connectiviteit & Signaaldistributie
Achter een glashelder geluid of haarfijn beeld ontwerpen ingenieurs betrouwbare systemen
om alle audiovisuele signalen te switchen, te distribueren en aan te passen. PLAY streeft
naar een uitmuntende transfer van audio- en videosignalen. Gespecialiseerd in innovatieve en
kwalitatieve systemen om draadloos te vergaderen.

•	 (Matrix) switchers voor audio en video
•	 Twisted Pair en Fiber transmitter/receivers
•	 Video Processors
•	 Audio D.S.P.
•	 Draadloos presenteren

“Van bron tot drager een
glasheldere kwaliteit.”
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Control & Automatisatie

Automatisatie- en bedieningssystemen zorgen voor een intuïtieve bediening van al uw apparatuur.
Van eenvoudige controle van projector of display tot het aansturen van verlichting, verduistering,
toegangscontrole, HVAC, ...

•	 Eenvoudige knoppenpanelen
•	 Professionele touchscreens
•	 Tablet controle

“Intuïtieve bediening van al uw apparatuur.”
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Installatie & Onderhoud
PLAY beschikt over een regionaal verspreid team van gespecialiseerde technici.
Opgeleide vakmensen installeren al uw audiovisuele installaties zoals het hoort. En
zorgen voor een end-to-end beschikbaarheid van uw installatie. 

•	 After-sales service
•	 Flexibele onderhoudscontracten
•	 Service Level Agreements

“Kwaliteit, creativiteit en netheid:
uw installatie krijgt net dat extraatje
meer.”
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Engineering

Maak kennis met gepassioneerde technici voor uw audiovisueel totaalconcept. Audio, video
en IT-engineers ontwerpen eenvoudige systemen maar evengoed de meest complexe installaties.

•	 Geluid- en lichtstudies
•	 Ontwerp van (complexe) audio en videosystemen
•	 Lichtplannen (podiumtechnieken)
•	 Ontwerp van mechanica en maatwerk

“Professioneel en technisch advies voor
eenvoudige en complexe audiovisuele installaties.”
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“De impact van onze communicatie wordt
voor 55% bepaald door onze lichaamstaal.”

Kennis delen

PLAY Academy staat voor leerrijke seminaries rond audiovisuele technieken en persoonlijke
vaardigheden. U maakt kennis met boeiende sprekers en originele inzichten in communicatie
en techniek. Zo kan u met kennis en expertise het verschil blijven maken in een snel evoluerend
audiovisueel landschap. Het is uw onzichtbare troef die u altijd op zak heeft om te scoren bij uw
klanten.

Surf naar playbiz.be en ontdek het volledige programma.

FREDERIK IMBO op PLAY Academy‚
‘Enthousiast spreken voor een groep’
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Références
• Alpro
• Antwerp Management School
• Balta
• BASF
• Becton-Dickinson
• Bekaert
• Bevas
• BMW BELUX
• Bristol-Myers Squibb
• Brussels South Charleroi Airport
• CHU Brugman
• Clockwork
• CNH
• Cofely Services GDF Suez
• Creaplan
• De Montil
• Defensie
• Deloitte
• Digipolis Antwerpen
• Digipolis Gent
• Douwe Egberts
• Eandis
• Electrabel GDF Suez
• Elia
• Eni Gas
• Erasmushogeschool
• RITS
• Europees Parlement
• ExxonMobil
• Federale Politie
• GBS Tervuren
• Gemeentebestuur Temse
• HEB
• Infrabel
• ING
• ISB
• Jan De Nul

www.playbiz.be
• Johnson Controls
• Karel De Grote-Hogeschool
• Koninklijke Militaire School
• Levi Strauss & Co
• Lubrizol
• Marriott
• Mercedes-Benz
• MIVB
• NAVO
• NAVO Support Agency
• NMBS
• OCMW Antwerpen
• Politie Evere
• Raad van de Europese Unie
• RTL TVI
• Sibelga
• Siemens
• Square
• St-Louis
• Stad Antwerpen
• Swift
• Technopolis
• Total Petrochemicals
• Tractebel
• Universiteit Antwerpen
• Universiteit Gent
• UZ Brussel
• Vanden Avenne
• Vesalius College
• Vivaqua
• Vlaams Parlement
• Vlaamse Overheid
• VUB
• Vyncke
• Waals Parlement
• White Rabbit
• Willy Naessens

Antwerpen +32 (0)3 771 10 01
Brussel  +32 (0)2 767 31 05
Gent  +32 (0)9 381 86 40

HQ PLAY AV nv ● Venecoweg 2
9810 Nazareth (Gent), België
info@playbiz.be
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