
STREAMING KUNST TIL TV OG DIGITAL SKILTNING



HVAD ER ARTPLAYER

• Vis moderne og verdensberømt streaming kunst – og spektakulære naturbilleder

• Tusindvis af skiftende kunstværker i høj opløsning til TV og digital skiltning

• Virker på PC, tablet eller smart-TV, men kan nemt integreres i dit eget infoskærm- og digitale skiltningssystem som 
et skærm-feed via web-link URL.

• I modsætning til traditionel digital skiltereklame i detailhandlen er ArtPlayer bedre egnet til stille omgivelser, hvor 
folk opholder sig i længere perioder som arbejdsplads, hospitality og sundhedspleje.



VALUE PROPOSITIONS

• Dekorer din arbejdsplads med million kroner kunstværker

• Folk arbejder ca. 15% hurtigere på et beriget kontor med kunst end dem i et magert kontor ifølge 
psykologprofessorer Dr. Craig Knight og Dr. S. Alexander Haslam

• Skab dialog og en stimulerende atmosfære

• Reducer rastløshed og opfattet ventetid i dit venteværelse

• Evidensbaseret designet til positiv distraktion og fobier såsom frygt for en blodprøve, frygt for at gå til tandlæge, 
frygt for at flyve osv.

http://www.artplayer.com/contact.html


USE CASES



HEALTHCARE STUDIES

Undersøgelsen "Impact of Visual Art on Waiting Behavior in the Emergency Department" af PhD Upali Nanda og The 
Center for Health Design konkluderer at en visuel kunstintervention på skærm, der er omhyggeligt udvalgt baseret på 
bedst tilgængelig evidens, ikke kun kan påvirke patientens (og besøgendes) adfærd, men også den overordnede 
sundhedsoplevelse, herunder:

• Reducere opfattet ventetid, hvilket er vigtigere for patienttilfredshed end den faktiske ventetid

• Reducere rastløs adfærd ved at give patienter en positiv og beroligende kunstdistraktion at se på, mens de er i 
venteværelset

• Reducere folk der kigger, dvs. folk stirrer på andre mennesker, som kan være stressende

• Forøge socialisering ved at skabe en positiv stemning med kunst, der kan påvirke social støtte mellem patienter 
og plejere

• Reducere receptionsforespørgsler, som kan resultere i et fald i medarbejdertid og personalestress

• Reducere støjniveau som følge af reduktion i patientstress



HEALTHCARE STUDIES

• Undersøgelsen påpeger også, at almindelige TV-programmer er en "ineffektiv" distraktion, og TV som kilde til 
eksplicit distraktion ikke førte til kortere oplevede ventetider. Faktisk opfattede folk, der ser tv, ventetiden som 
længere.

• I en anden undersøgelse "Introducing Positive Distraction in a Clinic Waiting Room" af Qiwen Luo rapporterede 
omkring 80% af kommentarerne, at de ikke kunne lide TV-nyhederne, fandt det stressende, trist og støjende.

• En undersøgelse foretaget af Jacobs og Suess af virkningerne af rød, gul, grøn og blå projiceret på en stor skærm 
viste højere tilstandsangstscorer med rød og gul end med blå og grøn.

• En lignende undersøgelse foretaget af Jacobs og Hustmyer af overvågning af fysiologiske variabler viste større 
stigninger i hjertefrekvens og åndedrætsfrekvens med rød og gul end med blå og grøn.

• Det blev konkluderet, at farve kan være en af grundene til, at patienter foretrækker malerier, der skildrer 
naturscener, da disse ofte er domineret af blå og grøn.



HEALTHCARE STUDIES

• I de senere år har der også været stigende anerkendelse af kunstens kraft til at øge trivsel, lykke og engagement 
hos mennesker med demens. Forskere har fundet ud af, at kunst tillader folk at udnytte deres fantasi.

• Margret Meagher, administrerende direktør for Australian Center for Arts and Health er enig i, at kunst forbedrer 
livet for dem med demens: “Du kan se fornøjelsen på folks ansigter, du kan se glæden ved at interagere med andre 
mennesker, for ganske ofte, når mennesker lever med demens, bliver de tilbagevendende, og dette er en fantastisk 
måde at bringe folk ud af sig selv og give dem en følelse af værdi, en følelse af påskønnelse.”

• Faktisk sparede denne "i øjeblikket" oplevelse mennesker med demens for stress og frustration ved at prøve at 
huske minder.

• Derudover opdagede en forskergruppe, at når kunst blev vist i plejehjem, fungerede den ikke kun som et middel til 
håb og en katalysator for engagement, men tilskyndede også beboerne til at give deres egen kritik.

• De opdagede, at malerierne udløste minder og engagement mellem personen med demens og kunstværket. 
Malerierne tilskyndede også personalet til at have mere meningsfulde samtaler med beboere ud over "tid-til-din-
medicin" type udvekslinger. Det gav dem en chance for at lære beboerne bedre at kende.



HEALTHCARE STUDIES

• Patienter med psykiatriske diagnoser tester streamingkunst i sanserum: 
https://www.artplayer.dk/psykiatrisk-center-glostrup.html

• Borgere, der er bange for blodprøver, tester ArtPlayer's beroligende løsning:
https://www.artplayer.dk/syddansk-sundhedsinnovation.html

https://www.artplayer.dk/psykiatrisk-center-glostrup.html
https://www.artplayer.dk/syddansk-sundhedsinnovation.html


HEALTHCARE STUDIES

Patienter med psykiatriske diagnoser tester streamingkunst i sanserum:

• Resultaterne af mentalt helbredelse før og efter viste en gennemsnitlig forbedring fra 5,5 til 7,14 på en skala fra 
0-10.

• Det vil sige fra hvordan patienter føler sig lige inden de kommer ind i sanserummet, til hvordan de har det lige 
efter at have set ArtPlayer i 30 minutter i sanserummet.

• Desuden fandt 12 ud af de 14 patienter, at ArtPlayer er en god tilføjelse til sanserummet.

• Især fik ArtPlayer patienterne til at føle ro, afslapning og fordybelse.

• Ditte Marie Hellberg, Ergoterapeut, Psykiatrisk Center Glostrup: ”Når jeg ser diagrammerne over resultaterne 
af vores ArtPlayer-patientovervågning, synes jeg, det er ret positivt, og jeg tror, det kan være en værdifuld 
tilføjelse til centrets sanserum.”



HEALTHCARE STUDIES

Borgere, der er bange for blodprøver, tester ArtPlayer's beroligende løsning:

• Syv borgere, der absolut ikke bryder sig om at få taget blodprøver, var med til at teste om beroligende 
kunstbilleder og musik gør blodprøvetagning til en bedre oplevelse hos Syddansk Sundhedsinnovation.

• Hendrik Knoche, Associate Professor, Aalborg Universitet: ”Baseret på selvrapporterne fungerede ArtPlayer
som en form for mentalt krævende distraktion for mennesker, der hjalp med at holde deres sind fra at få taget 
blod ved at se på billederne. Dette havde en afslappende virkning som det fremgår af deltagernes selvrapporter 
og reduktion i puls.”

• Solvej Mathiesen, Projektleder, Syddansk Sundhedsinnovation: "Jeg har haft kontakt til mange personer, der i 
forskellig grad føler ubehag under blodprøvetagningen eller har haft nogle dårlige oplevelser med det. Jeg har 
fået et indtryk af, at der er en større målgruppe, der muligvis kan hjælpes af en streamingtjeneste såsom 
ArtPlayer."



GO TO WWW.ARTPLAYER.NET FOR LOGIN
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IMAGE SETTINGS



MUSIC SETTINGS



MOOD SETTINGS

• Det hævdes at kunst er den mest potente form for følelsesmæssig kommunikation.

• Et eksempel er at observere malerier eller fotografier af lyse, åbne landskaber, der ofte fremkalder en følelse af 
skønhed, afslapning eller lykke. Tilsvarende fremkalder visuelle billeder, der er mørke og/eller uklare, typisk 
følelser af angst og frygt.

• Totalt unikt og banebrydende kan ArtPlayer vise kunstværker og naturbilleder baseret på din valgte 
stemningsindstilling: Glad, Trist, Rolig, Opstemt, Imponeret, Væmmeligt, Vred eller Bange.

• Humørudvælgelsen er lavet ved hjælp af billedgenkendelsesteknologi baseret på kunstig intelligens og machine
learning algoritmer, der analyserer lysstyrke, kontrast, kanter, farve, tekstur, layout, form etc.

• Baggrundsmusikken vil også tilpasse sig billedernes følelsesmæssige udtryk og dermed forstærke den valgte 
stemning.

Mood: None

Positive moods: Calm Happy

Excite Wow

Negative moods: Sad Disgust

Fear Angry



MOOD SETTINGS



MOOD SETTINGS



SUMMARY

• Stream kunst og musik efter genre, stemning og hastighed

• Vælg mellem forskellige stemninger baseret på AI

• Vis rolig eller glad, statisk eller bevægende kunst

• Opret rullende tekstbeskeder nederst på skærmen

• Integrer kunst i dit eget digitale skiltningssystem via URL

http://www.artplayer.com/contact.html


THANK YOU

TRY 30 DAYS FREE

Contact:

Morten Kryger

Managing Director

mk@artplayer.com

www.artplayer.com


