
TouchWall Touch
til den digitale udstilling info@cordura.dk  /  www.cordura.dk

Cordura A/S
Klamsagervej 27
DK-8230 Åbyhøj
+45 86 13 77 77

Interaktiv tidslinje

App integration

Interaktivt kort

Debat & 
Brugerinddragelse

Artikelsamling

Tekst, film, lyd, billeder  
og links



Touchwall
Indhold kan redigeres separat 
for forskellige skærme eller 
webindgange.

Hovedtema
Hovedtemaet er en 
overordnet samling af 
undertemaer. 

Undertema
Indeholder artikler og er 
underlagt et eller flere 
hovedtemaer.

Artikel
Artikler kan indeholde tekst, 
lyd, film, billeder og links til 
andre artikler.

Cordura TouchWall er…

• Interaktiv formidling, der inddrager og 
engagerer jeres brugere.

• Fleksibel formidling, hvor brugerne 
kan dykke ned i det indhold, de finder 
mest interessant i det tempo og om-
fang, der passer dem.

• Indholdsformidling på store touch-
skærme udformet til jeres konkrete 
formidlingsområde.

• Visuel formidling designet specifikt til 
jeres målgruppe.

Cordura TouchWall er kort sagt digital for-
midling langt ud over de sædvanlige grænser. 

Én løsning – uendelige muligheder

Cordura TouchWall er udviklet i samarbejde 
med en række danske museer og kultur-
institutioner og er specialdesignet til digitale 
formidlingsprojekter.
Cordura leverer de digitale rammer, mens I 
definerer indholdet I jeres TouchWall! 
I har altid mulighed for at ændre i det 
indlagte materiale og får herved utallige 
formidlingsmuligheder med jeres løsning.

Vi sørger også for, at I bliver eksperter 
indenfor jeres TouchWall, så I sikrer jer en 
fremtidssikret løsning. 

Tekniske specifikationer

TouchWall består af en række funktioner, som 
vi tilpasser jeres ønsker og behov i tæt dialog.
Løsningen indeholder som standard:

• Touchløsning fra 46 til 80 tommer
• Monitor / projektor
• Win7 PC og højttalere
• Hostingaftale
• Touchwall Administration

(et webbaseret redigeringsprogram)
• Touchwall Præsentation

(tidslinje- og korttema)

TouchWall indhold og administration

Cordura TouchWall er struktureret i 4 
niveauer. Løsningen er grafisk baseret på 
tidslinje- og korttemaer. Under hvert tema 
tilkobler I indhold i form af artikler, der kan 
rumme af alt fra tekst til lyd, film, billeder og 
links. Ved hjælp af Corduras specialudviklede 
administrationsprogram, har I mulighed for 
at redigere, tilføje og fjerne elementer i jeres 
TouchWall, så løsningen altid er tilpasset 
jeres projekt. I administrationsprogrammet 
er der også mulighed for sprogversionering, 
håndtering af administratorer og meget 
mere. 

Eksempler på TouchWall interfaces fra hhv. 
Københavns Bymuseum og Struer Museum


