PERSBERICHT
Signpost wordt exclusieve Predia verdeler in België
Heutink ICT, onderdeel van Odin Groep en Signpost, Belgische marktleider voor ICT-oplossingen, tekenden
een strategische samenwerking voor de exclusieve verkoop en distributie van Predia audiovisueel
materiaal met voorop de interactieve schermen.
De Predia Touch Swift-schermen zijn kwalitatief hoogwaardige en betaalbare interactieve schermen. Deze
touchscreens zijn technisch zeer geavanceerd. De handige digitale schrijftool zorgt voor meer dynamiek in
de lessen. Met de geïntegreerde screensharing techniek schakelen leraren en leerlingen eenvoudig tussen
toestellen en het touchscreen. Naast interactieve schermen bestaat het Predia assortiment o.a. ook uit
webcams en hoogwaardige audio materialen als een soundbar en speakerphone.
Arne Vandendriessche, CEO Signpost, is tevreden met deze uitbreiding en de exclusiviteit: “Dynamiek in
de lessen wordt alsmaar belangrijker, dus kwalitatief audiovisueel materiaal moet daarbij aansluiten. Met
het toevoegen van het merk Predia aan het Signpost assortiment hebben we een kwalitatief hoogwaardige
oplossing op dit gebied staan.”
Ook Rogier Borggreve, directeur Heutink ICT en producent van Predia, is blij met deze nieuwe
samenwerking en de intrede van Predia in de Belgische markt: “We zijn blij dat we na een succesvolle
introductie van de Predia – lijn in Duitsland nu ook stappen zetten in België. We zien dat de leermiddelen
echt van waarde zijn in het onderwijs door hun specifieke kenmerken en concurrerende prijsniveau.
Hopelijk zijn de Belgische scholen net zo blij met onze oplossingen als de scholen in Nederland en
Duitsland.”
Vanaf 2021 kunnen scholen terecht bij Signpost voor advies bij het uitgebreide assortiment van Predia en
de aankoop van het audiovisueel materiaal.
Over Signpost
Signpost combineert hardware, software en digitale content voor onderwijsinstellingen, leraren, docenten,
leerlingen en studenten in verschillende Europese landen. De dienstverlening die Signpost biedt, omvat
niet alleen de levering van het materiaal, maar ook de opleiding, reparatie en helpdesk door eigen
technische medewerkers. Signpost kenmerkt zich door jarenlange ervaring in de sector en begeleidt met
een team van meer dan 100 medewerkers meer dan 2.000 scholen in hun weg naar digitalisering.
Over Heutink ICT
Heutink ICT, onderdeel van Odin Groep, is een ICT-dienstverlener gespecialiseerd in het onderwijs. Heutink
ICT is opgericht in 1998 en uitgegroeid tot een van de marktleiders in het primair onderwijs in Nederland.
Heutink ICT is een totaalleverancier met oplossingen op gebied van elektronische leeromgevingen,
interactieve leermiddelen, netwerken, hardware en volledige onderwijskundige ondersteuning bij de inzet
van deze middelen in de klas. Heutink ICT is tevens werkzaam in het voortgezet onderwijs in Nederland.
Ook heeft Heutink ICT een vestiging in Duitsland waar zij haar AV merk Predia verspreidt.

