


i3RDM stelt support en IT-beheerders 

in staat om een volledige vloot van 

interactieve flatpanels te beheren en 

te monitoren vanaf elke plek en op elk 

moment, zodat ze altijd volledige controle 

hebben.

Met i3RDM kunt u real-time gegevens 

van het IFP verkrijgen en apps installeren 

en verwijderen op afstand, zodat uw 

organisatie altijd de nieuwste apps kan 

gebruiken.

U kunt apps en instellingen rechtstreeks 

uitrollen op één of meerdere apparaten 

tegelijk. i3RDM is speciaal ontworpen voor 

de IFP-markt en werkt niet alleen met onze 

displays, maar met eender welk interactief 

Android touchscreen.

Displaybeheer 
Op Afstand.



Onderhoud en controleer uw vloot van interactieve 
flatpanels waar en wanneer u maar wilt. 

i3RDM neemt vervelende, repetitieve taken over. 

Zorg ervoor dat uw apparaten up-to-date zijn en 
voldoen aan het bedrijfsbeleid. Controleer het gebruik 
van de apparaten en pas ze aan waar nodig. 

Efficiënt displaybeheer 
op afstand.



Uw interactieve flatpanels registreren in i3RDM is eenvoudig en snel. Het 
enige wat u nodig heeft is een Android 7.0+ interactieve flatpanel dat is 
aangesloten op het internet.

Het beheer van meerdere displays is nog nooit zo eenvoudig geweest. 
Bundel apparaten en maak groepen aan met specifieke beleidsregels en 
instellingen. 

i3RDM maakt het gemakkelijk om displayparken van eender welke omvang 
te beheren.

Beheer moeiteloos 
meerdere Android flatpanels.



Verkrijg real-time gegevens van het 

interactieve flatpanel, inclusief een 

overzicht van geïnstalleerde apps, 

gebruiksgegevens, OS-gegevens, Android-

configuratie, ...

Krijg volledige controle over de apps op een 

apparaat, inclusief de mogelijkheid om apps 

te installeren en te verwijderen op afstand, 

zodat uw organisatie altijd de nieuwste apps 

kan gebruiken.

Groepeer apparaten op dezelfde afdeling 

en rol rechtstreeks dezelfde configuraties 

uit op alle apparaten, zodat er een 

gestandaardiseerde ervaring is voor iedereen 

op die afdeling.

Upload en installeer uw eigen apps op het 

interactieve flatpanel of installeer apps 

vanuit de i3RDM app bibliotheek of de apps 

die beschikbaar zijn in de i3STORE.

Stuur berichten naar één of meerdere 

displays tegelijk om uw teams op de hoogte 

te brengen van bepaalde wijzigingen of 

updates. 

i3RDM voldoet aan de nieuwste regelgeving 

op het gebied van gegevensbeveiliging 

en gegevensbescherming (GDPR) en 

voldoet aan alle eisen op het gebied van 

infrastructuurbeveiliging.

i3RDM is compatibel met i3TOUCH EX, PX, 

PXr, maar kan ook werken met interactieve 

flatpanels van andere leveranciers, zolang 

deze maar op Android 7.0 of hoger draaien.

Real-time gegevens Update & verwijder apps

Groepeer apparaten

Installeer eigen apps

Verstuur meldingen

Beveiliging

Hoge compatibiliteit

i3RDM bevat alle functies die u nodig 

heeft om uw vloot van displays volledig op 

afstand te beheren. 

Ontdek de belangrijkste eigenschappen.

Volledige controle 
binnen handbereik. 



i3RDM werkt op elk apparaat dat in staat is om een moderne browser te gebruiken. 

Dit betekent computers, tablets en bijna alle smartphones. 

Display-vereisten: 

Android 7.0+ 

Bandbreedte: 

Voor initiële laadtijden onder 20 sec raden wij een bandbreedte van 15 Mbps (download) of hoger aan. 

Systeemvereisten



RESERVEER EEN DEMO

Vul het "reserveer een demo"-formulier in 

en wij nemen contact op om een virtuele 

tour te regelen of om samen te bekijken of 

er mogelijkheden zijn om een persoonlijke 

demo te reserveren in de buurt van uw 

locatie.  

Wilt u meer leren 
over ons product?
Vraag het aan onze experten

Reserveer een demo


