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Virksomhedsprofil 

• Active Window® er en virksomhed beliggende i Vejle.  

• Fokusområder er: 
– Innovation 
– Interaktivitet og brugervenlighed 

 

• Active Window® er en del af en gruppe af IT virksomheder, der  pt. 
beskæftiger mere end 120 medarbejdere indenfor IT-drift/ hosting, 
applikationsudvikling og IT-service 

 

• Kompetencerne i gruppen, samt et tæt samarbejde med udvalgte 
underleverandører sikrer,  at Active Window®  kan tilbyde en 
totalleverance, der omfatter: 
– Individuelt design 
– Udvikling af præsentationer  
– Installation 
– Hosting 
– Overvågning af linjer og hardware 
– Teknisk service 
– Hotline support 
– Finansiering 2 



Referencer indenfor turistbranchen 

• Turistkontorer i.. 
– Århus 
– Haderslev 
– Slagelse 
– Skælskør 
– Korsør 
– Køge 
– Tirstrup lufthavn  
– Randers  
– Djursland 
– Skanderborg 
– Vejen 
– Vejle 
– Aabenraa 

 
 
 

 
– Hjørring 
– Sindal 
– Tversted 
– Hirtshals 
– Lønstrup 
– Løkken 
– Sæby 
– Skagen 
– Frederikshavn 
– Strasbourg (F) 
– Herning 
– Jammerbugten 
– Odder 

 
– Og flere (mange) 

på vej 

• Desuden: 
• Aktiviteter indenfor ejendomsmægler-branchen 
• Aktiviteter indenfor kommunal forvaltning 
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Active Window® panel-system 

• Øger salgslokalet til at omfatte gaden – gør fortovet til en del af 
turistbureauet 

• Tiltrækker opmærksomhed  

– større trafik omkring din butik/produkter 

• Sparer ekspeditionstid 

– kunderne ved, hvad de vil have (selvbetjening) 

• Kan være med til at bibeholde eller øge serviceniveauet på 
ubemandede ”steder”. 

• Gør forretningsvinduet/turistbureauet  til en 24/7/365  
interaktiv ”salgsassistent” 

• Kunderne kan finde præcis de informationer de søger 

• Kan fungerer som et interaktivt turistbureau 

• Reklame-/annonceringsplatform 

– til attraktioner, hoteller, museer, events, brands mm. 

• Placér det der,  
hvor turisterne/besøgende/borgerne er 
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C:/Users/awtsv/Documents/AW-fotos-og-video/Active Window d2010-0ct.mov
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Touch-system 

• Sparer betjeningstid - turisterne betjener sig selv 

• Turister/borgere/kunder kan på en  overskuelig måde 
finde præcis de informationer de ønsker 

• Præsenterer attraktioner, seværdigheder, hoteller mm. 
på en indbydende og meget overskuelig måde 

• Turisterne har kun adgang til touch præsentationen – 
dvs. ingen ”misbrug” af internettet 

• Kan installeres på steder, hvor turisterne bor eller 
besøger – f.eks. på hoteller, seværdigheder, 
campingpladser og lignende 

• Kan også bruges til annonceringer/reklame 

• Komplementerer en Active Window® 
panel-løsning 
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Mobile løsninger 
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Mobil website & QR-koder:  
Mobil stregkoder/2D koder  
kan automatisk genereres og vises på  
alle skærmbilleder på såvel sensor-systemet 
som på touch-systemet.  
Koden kan skannes/aflæses med en  
QR-skanner på en smart-phone.  
Man bliver derefter ledt til det mobile  
website og har dermed direkte adgang til  
relevante informationer via sin smart-phone. 

App 
En anden løsning til smart-phones er baseret  
på App teknologien.  
Vi kan tilbyde løsninger til både  
iPhone og Android baserede smart-phones. 



Én og samme database 
Flere brugerinterfaces  
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Active Window Panel-løsning 

Active Window Touch-løsning 

Mobil-website  via QR-koder 

Mobil-app til iPhone og Android 

Fremtidige enheder ??? 

”Fødekanal(er)” 



Mobil løsning med QR-koder 
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Mobile applikationer 
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”Produkt-opdelt” indhold 
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”Oplevelses-opdelt” indhold 
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• Kontakt: 
 

 

 Én database 

 Tre sprog 

 Mange platforme 


