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Abonnement Ziber SenseView - aanvraag
Bedrijfsnaam:

KvK nummer:

Contactpersoon: dhr. / mevr.

Telefoon:

Adres:

Mobiel:

Postcode:

E-mailadres:

Plaats:

URL:

Neemt voor de duur van 12 maanden, ingaande op de datum van ondertekening, een abonnement op het software product
Ziber SenseView. Het SenseView abonnement bevat:

p / mnd

SenseView
Uw eigen televisiekanaal.
•

Narrowcasting in de cloud

•

Onbeperkt nieuwselementen tonen

•

Werkt optimaal in Google Chrome

•

Onbeperkt bumperelementen tonen

•

Onbeperkt aantal elementen op uw tijdslijn

•

Ticker onderaan de tijdslijn

•

Hosting

•

Mogelijkheid tot audio stream

•

Software updates

•

Inclusief 2 installatie licenties

•

Support (via chat, video, e-mail en telefoon)

•

..en meer: senseview.nl

€ 14,50

Ziber Gnap (CMS)
Beheer eenvoudig uw SenseView via Gnap, op desktop en via uw telefoon!
eenmalig

+

€ 390,-

Google Chromebox

Google Device management

voorgeïnstalleerd met SenseView app

eenmalige kosten bij Google - € 136,-

Op dit abonnement zijn de algemene voorwaarden van Ziber van toepassing, gedeponeerd bij de KvK Alkmaar, d.d. 7 januari 2005 - nr.
D3138. Relatie verklaart een exemplaar van deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en deze te aanvaarden. U vindt onze algemene voorwaarden op ziber.nl/voorwaarden. Prijzen zijn maandelijks en exclusief BTW. Product- en prijswijzigingen voorbehouden.

Voor akkoord namens relatie:

Voor akkoord namens Ziber:

Naam: 				Handtekening:

Maikel Bauer
Naam: 				Handtekening:

Plaats:

Plaats: Schagen

Datum:

Maatwerk grafische realisatie
Ziber vormgevers kunnen het grafisch beheer verzorgen voor
deze Ziber SenseView. Voor deze Ziber SenseView wordt de
realisatie verzorgd door deze Ziber vormgever:

Ziber vormgever
Naam: 				

Handtekening :

Plaats:			
Tarief:

€
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