
Digitaalinen näyttöratkaisu erilaisiin viestinnän tarpeisiin 

10Pro infotaulut 

 

 

10Pro infotauluilla siirrät yrityksesi viestinnän nykyaikaan. Näyttöratkaisumme avulla 

saavutat ylivoimaisen tavoitettavuuden ja visuaalisuuden yritysviestinnän eri muodoissa. 

Helppokäyttöisen ja nopean sisällönhallinnan avulla pidät näyttöjen sisällön ajan 

tasalla ainoastaan muutamalla klikkauksella joko tietokoneen tai mobiilin kautta.   



Kohdenna sisältöä helposti eri tarpeisiin. Luo erilaisia soittolistoja ja toista 

niitä näytöillä haluamissasi paikoissa ja maksimoi haluttu tavoitettavuus. 

Sisällön muuttaminen käy tarvittaessa helposti suoraan selaimessa. 

MONIPUOLINEN VIESTINTÄ 

• Sisäinen viestintä tehostuu, kun näytöillä voidaan 

tavoittaa automaattisesti iso osa työntekijöistä 

• Erityisohjeistus, tiedotteet tai vaikka työturva-asiat 

saatavilla sähköisesti esille helposti löydettävään 

muotoon 

• Tiedottaminen kiireellisemmissäkin tapauksissa 

nopeaa, tehokasta ja ajantasaista 

• Valmiin tiedotepohjan avulla yhtenäinen ja visu-

aalinen yleisilme 

 

HELPPOKÄYTTÖINEN JÄRJESTELMÄ 

• Helppo sisällön muokkaaminen ja lisääminen 

helpottaa yrityksen arkea ja tehostaa ajankäyttöä  

• Selainpohjainen sisällönhallintajärjestelmä jat-

kuvasti mukana ja käytettävissä tietokoneella ja 

mobiilissa 

• Ajasta sisältöä etukäteen haluamallasi tavalla 

päivä– tai tuntikohtaisesti 

• Ohjaa näyttöjä yksitellen tai yhdessä tarpeesi 

mukaisesti muutamalla klikkauksella 

 

TIEDOTA JA VIESTI HELPOSTI 



10Pro infotaulun hankkiminen on tehty helpoksi investoinniksi. Meiltä saat 

kerralla toimivan paketin kiinteään kuukausihintaan. Näin yritykselle jää 

aikaa kaikkein tärkeimpään eli laadun tekemiseen ja arjen työskentelyyn. 

KOKONAISVALTAINEN PALVELU 

 

SIIRRÄ MARKKINOINTI NYKYAIKAAN 

 

LAAJAT SISÄLTÖMAHDOLLISUUDET 

• Paperiset mainosmateriaalit siirtyy helposti digi-

taaliseen muotoon säästäen aikaa ja materiaaleja 

• Visuaalisempi kuva ja monipuoliset näyttämismah-

dollisuudet yrityksen oman ilmeen mukaisesti 

• Hyvä tavoitettavuus, värikäs tai liikkuva kuva ki-

innittää ihmisten huomion tehokkaammin 

• Sähköisten materiaalien yhtenäistäminen eri 

viestintäkanavista näyttökokonaisuudeksi 

• Perinteiset mediatiedostot; valokuvat, tiedostot, 

mainosvideot tai mikä tahansa mainosmateriaali 

• Tekstipohjainen sisältö; tiedotteet, ohjeistukset 

tai vaikka yrityksen tai konsernin uutiset 

• Verkkopohjaiset sisällöt; esim. omat nettisivut, 

sosiaalinen media tai Youtube-videot 

• RSS-sisältö; paikallissää tai uutissyöte 

• Näyttöjen integrointi omiin sisäisiin järjestelmiin 

kuten toiminnanohjausjärjestelmään tai intranet 

järjestelmään 



 

 

WWW.10PRO.FI 

Meidät löydät myös: 

10 Pro Solutions Oy on kuopiolainen ohjelmistotalo, joka on erikoistunut erilaisten sähköisten palveluiden ja 

ohjelmistojen tuottamiseen ja kehittämiseen. Palvelumme ja tuotteemme ovat suunniteltu siten, että niillä 

helpotetaan jokaisen asiakkaan päivittäistä arkea ja työskentelyä yrityksen toimialasta tai koosta riippumat-

ta. Meille onkin tärkeää tyytyväinen asiakas ja hänen odotuksiinsa vastaaminen sekä laadukkaiden ja toimi-

vien ratkaisujen tuottaminen. 

10Pro Infotaulut ovat lähteneet liikkeelle rakennusalalta työmaakäytöstä, josta saamamme erittäin hyvän 

palautteen pohjalta olemme jalostaneet näytöt ja niiden tuomat edut nyt myös muidenkin toimialojen käyttö-

tarkoituksiin. Tällä hetkellä rakennusalan ja teollisuuden yritysten käytössä on jo reilut 100 näyttöä kym-

menissä yrityksissä ja näyttöjä toimitetaan työmaille koko ajan lisää. 

Lisätietoja palvelustamme ja ratkaisuistamme saatte rohkeasti kysymällä ja ottamalla meihin yhteyttä. Sel-

vitetään sitten yhdessä millainen ratkaisu juuri teidän yritykselle olisi järkevintä toteuttaa. 

OTA YHTEYTTÄ: 
10 Pro Solutions Oy 

Niiralankatu 19 C LT 5 

70600 Kuopio 

 

Puh: 044 709 9000 

E-mail: info(at)10pro.fi 

Y-tunnus: 2759880-7 

 

10PRO SOLUTIONS OY 


