
Pro Score 
System
LED Scherm en 
scorebordsoftware

Wij maken 
uw wedstrijd nog 

spannender!

  Automatische helderheid door lichtsensor
  Flexibel inzetbaar
  Uitstekend zichtbaar bij fel zonlicht
  Waterdicht & vandaalbestendig
  Constructie op maat en kleur naar keuze

  Scorebordsoftware voor voetbal en hockey
  Gebruiksvriendelijke interface
  Uitgebreide advertentiemogelijkheden
   Scores bijhouden met smartphone,  

tablet of desktop

  Standaard 3 jaar garantie
  24/6 support

LED Scherm

Software

Service



Pro Score System
LED Scherm en scorebordsoftware

LED Scherm
• Automatische helderheid door lichtsensor
• Flexibel inzetbaar
• Uitstekend zichtbaar bij fel zonlicht
• Grote kijkhoek vanuit alle kanten
• Waterdicht & vandaalbestendig

Hardware-opties
• Constructie op maat en kleur naar keuze
• Clubbord in de constructie geïntegreerd  
• Ontzorgen in graaf-, plaats- en aansluitwerkzaamheden.
• Stroom- en signaal aansluiting
• Koppeling met audio op sportpark

Service
• Standaard 3 jaar garantie
• Optioneel onderhouds- en servicecontract
• Optionele all-in verzekering
• 24/6 support

Software
ABC Scherm heeft een eigen scorebordsoftware ontwikkeld 
voor balsporten (o.a.: voetbal, hockey, korfbal). Keuze uit BA-
SIC of PRO pakket, verpakt in een licentie zonder einddatum. 
Een krachtige oplossing voor uw vrijwilligers, sponsors en 
spelers.

•  Keuze in beeld lay-out  
(scorebord modus-minimum en maximum)

• Gebruiksvriendelijke interface
• Verschillende profielen en gebruiker inlog mogelijkheden
• Eenvoudige bediening
• Uitgebreide advertentiemogelijkheden

- Content beheer in de cloud
- Tonen van foto- en videomateriaal
- Tonen van sponsoradvertenties i.c.m. wedstrijdstanden

• Uitgebreide spelinformatie
- Tonen van speler wissels
- Tonen van penalty’s/strafballen
- Tonen van spelersopstellingen
- Tonen van clublogo’s
- Tonen van tekstboodschappen
- Tonen van foto/animatie per speler (te gebruiken voor 

goals of speler wissels)
- Tonen van VAR-beelden
- Koppeling met live beeld

•  Scores eenvoudig bij te houden met smartphone,  
tablet of desktop

• Mogelijkheid tot geautomatiseerde cyclus
- Instellen van stand-by tijden (nachtmodus)
- Instellen van wedstrijdtijden
- Instellen van sponsoradvertentie  

(duur, frequentie en volgorde)
- Instellen van speelschema per seizoen

Wat levert een ABC Scherm met 
Pro Score Software op?
De professionele integratie van software, met een hoge kwa-
liteit en duurzaamheid in LED Scherm en staalconstructie 
zorgen voor een blikvanger op uw sportpark. Integratie van 
bestaande systemen zorgen dat uw clubbezoekers informa-
tie kunnen lezen, maar ook tijdens een wedstrijd nog meer 
betrokken zijn bij een spannende derby. Wat denkt u van een 
spectaculaire goal-animatie met gekoppeld de audio op uw 
park geluidssysteem? Het boezemt uw tegenstander ontzag 
in, uw publiek raakt extra gepassioneerd en uw sponsor 
straalt tevreden bij de weergave van zijn of haar bedrijfslogo.

Een aantrekkelijk Pro Score System verkoopt zichzelf aan 
uw adverteerders en sponsoren. Uw PR, Business Club en/of 
sponsorafdeling kan nieuwe mogelijkheden bieden aan be-
drijven om zich te profileren op aantrekkelijke wijze. Of een 
vacature promoten voor lokaal publiek. Zelfs videocommerci-
als behoren nu tot uw mogelijkheden van aanbod richting uw 
adverteerders. Kortom een ongekend rendement met nieuwe 
toepassingen en mogelijkheden!

24/6 support
ABC Scherm biedt een 24/6 support op 

alle Pro Score systemen. Wij streven er 

naar om binnen één uur ter plaatse te zijn 

om problemen te verhelpen.

•  Voorbereide koppeling voor Talpa-TV of VAR 
beelden;

•  Bibliotheek voor speler informatie en  
fotoweergave;

•  Foto of GIF animatie van speler met eigen  
template instellingen;

•  Te gebruiken voor goals en  
spelerwissels

•  Mogelijkheid voor weergave spelkaarten en  
gebruik van bijhorende speler animatie;

•  Uitgebreide advertentie rotator op datum met 
tijdsinstelling en volgorde playlist.

•  Scorebord modus-minimum; Eenvoudige weergave 
van de stand boven de sponsoradvertenties incl. 
clublogos en wedstrijdtijd.

•  Scorebord modus-maximum; grote weergave van 
de stand en wedstrijdtijd, aangevuld met de logo’s 
van de spelende clubs. In beeld kan ook een ticker 
(tekstbalk) met mededelingen, nieuws of kleine 
logo’s worden vertoont.

•  Full screen reclame vertoning evt. aangevuld  
met klok, RSS feed

•  Handmatige controle playlist (via web, mobiele 
website en lokale installatie)

•  Portals: Sponsor, Content, Remote Control, 
Clubmanager, Trainer en Contentmanager.Indien 
gewenst ook ingericht met eigen rechten profielen. 
Door de PR beheerder kan voor iedere sponsor 
of adverteerder een inlog worden aangemaakt 
waarmee de klant zijn eigen content kan beheren

•  Starten van MP4 bestanden voor of tijdens de 
wedstrijden voor bijv. teamopstelling.

•  Tekstboodschappen; zo kunt u uw publiek attent 
maken op veiligheid of facilitaire zaken.

Voetbal Scoresoftware
Alle functies

De Scoresoftware 
van ABC Scherm 
zorgt ervoor dat 
de scorebord-
operator met 
de smartphone, 
tablet of desktop  
de score bijhoudt.
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Pro Score
System 6m2

Gebruiksvriendelijke  
gratis software

Makkelijk te transporteren
op locatie

2m

3m

UITVOERING
PIXEL-
MAAT

BRIGHT-
NESS
(NITS)

AFMETING HOOGTE
MAX.  

VERBRUIK  
(W/M2)

GEM.  
VERBRUIK 

(W/M2)

PSS-604 4.44 5500 3200mm x 
1920mm variabel 650 150

PSS-606 6.66 6500 3200mm x 
1920mm variabel 880 200

PSS-608 8.88 6000 3200mm x 
1920mm variabel 750 210

PSS-610 10.66 6500 3200mm x 
1920mm variabel 440 100

2m

Ondersteuning  
contentbeheer

Modulair indeelbaar in  
elk wenselijk formaat

Pro Score
System 8m2

4m

UITVOERING
PIXEL-
MAAT

BRIGHT-
NESS
(NITS)

AFMETING HOOGTE
MAX.  

VERBRUIK  
(W/M2)

GEM.  
VERBRUIK 

(W/M2)

PSS-804 4.44 5500 3840mm x 
1920mm variabel 650 150

PSS-806 6.66 6500 3840mm x 
1920mm variabel 880 200

PSS-808 8.88 6000 3840mm x 
1920mm variabel 750 210

PSS-810 10.66 6500 3840mm x 
1920mm variabel 440 100



2,5m

4m

Frame in clubkleuren
uitvoerbaar

  24/6 support

Pro Score
System 10m2

UITVOERING
PIXEL-
MAAT

BRIGHT-
NESS
(NITS)

AFMETING HOOGTE
MAX.  

VERBRUIK  
(W/M2)

GEM.  
VERBRUIK 

(W/M2)

PSS-
1004

4.44 5500 3840mm x 
2560mm variabel 650 150

PSS-
1006

6.66 6500 3840mm x 
2560mm variabel 880 200

PSS-
1008

8.88 6000 3840mm x 
2560mm variabel 750 210

PSS-
1010

10.66 6500 3840mm x 
2560mm variabel 440 100

5m

Waterbestendig  
en vandaalproof! 

Scores eenvoudig bij te houden
op smartphone, tablet en desktop

Pro Score
System 15m2

3m

UITVOERING
PIXEL-
MAAT

BRIGHT-
NESS
(NITS)

AFMETING HOOGTE
MAX.  

VERBRUIK  
(W/M2)

GEM.  
VERBRUIK 

(W/M2)

PSS-
1504

4.44 5500 4800mm x 
2880mm variabel 650 150

PSS-
1506

6.66 6500 4800mm x 
2880mm variabel 880 200

PSS-
1508

8.88 6000 4800mm x 
2880mm variabel 750 210

PSS-
1510

10.66 6500 4800mm x 
2880mm variabel 440 100

PSS-
1516

16.00 8500 4800mm x 
2880mm variabel 470 110



W W W . A B C S C H E R M . N L

Nieuweweg 8
4205 NJ Gorinchem

T  0183 – 21 60 12 
E  info@abcscherm.nl


