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Fun & Focus.interactie | games

Memory
Draai de kaartjes en 
vind de twee zelfde

 |  geheugen Schuifpuzzel
 
Schuif de puzzelstukjes, 
totdat de afbeelding klopt

      |  inzicht Tekenen 
Teken en stempel jouw 
eigen tekeningen

      |  creatief Sorteren
Wat hoort in welke 
groep?
kan een beer vliegen? 
is een vos een boom? 
Sorteer de dieren en 
objecten.

      |  inzicht 
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touchscreensZoekspel  
Vind jij de verschillen in 
de twee tekeningen?
de tekening lijken erg op 
elkaar. Toch zijn er dingen 
anders. Klik alle  
verschillen aan.

      |  inzicht 

speler 1

touchscreens

touchscreens

Knikkeren  
Wie scoort de meeste 
doelpunten? 
schiet de knikkers al  
botsend in het doel van 
de tegenstander.

      |  behendig Weegschaal 
Houd de weegschaal  
in balans
verplaats de beschikbare 
dieren en objecten, om zo 
de weegschaal in balans 
te krijgen.

       |  inzicht Stapelen 
Hoe hoog is de toren  
die jij kan bouwen?
na het bouwen volgt het 
omgooien. Hierbij vallen 
de objecten spectaculair 
weer op de grond. 

 |  creatief 

Kinderen zijn actief en nieuwsgierig. 
Door een kindvriendelijke bediening kan 
iedereen makkelijk en met veel plezier de 
spellen van Chato spelen. 

De basisversie bevat een screensaver, een hoofdmenu, een 
configuratiescherm en 4 games naar keuze. U als afnemer heeft er geen 
omkijken naar: de games zijn compleet kindvriendelijk en uitvoerig getest  
Als aandachtstrekker zal de screensaver automatisch starten als er geen gebruik van 
de software wordt gemaakt. De screensaver zelf is al leuk om naar te kijken en het 
daagt kinderen uit tot het gebruiken van de touchscreen. In het configuratiescherm 
kunt u onder andere de tijden instellen dat de software ingeschakeld is, geluid aan of 
uitzetten en kiezen welke spellen te spelen zijn. Op deze wijze sluiten de speeltijden 
naadloos aan bij uw openingsuren. Als de software is uitgeschakeld, wordt het 
beeldscherm zwart.

steeds twee kaartjes 
draaien. Zijn ze hetzelfde? 
Dan blijven ze staan.

een afbeelding staat in 
stukjes op het scherm. 
Maak de afbeelding  
weer kloppend.

bouw je eigen bos of 
ga lekker verfen op een 
leeg papier.



Interface.
meer dan games

Customizing.uw presentatie

Volledige integratie met uw eigen bedrijf. 
Door het grafisch aanpassen van de  
software, past deze altijd in het decor van 
uw kinderzuil. Uw eigen look & feel blijft 
op deze manier aanwezig. 

Albert Heijn | een eigen vormgeving 
In samenwerking met illustrator Sieger Zuidersma, heeft  
Albert Heijn gekozen voor een “gebrande” uitvoering van de  
software. Grafisch sluit de software aan bij het decor en ook het 
Albert Heijn logo komt op meerdere plekken terug in de spellen.

Tekenaar: www.siegerzuidersma.com

Casus Albert Heijn 

De basisversie van de touchscreen software is volledig grafisch aan te 
passen. Hieronder staan drie vormen van aanpassingen waarmee de 
touchscreen software uw eigen uitstraling krijgt.

screensaver

Attentie | trek de aandacht
Gebeurt er een tijdje niks?  
De screensaver springt aan en de 
bewegingen op het scherm en de 
eventuele geluiden, nodigen de 
aanwezige kinderen uit om naar het 
beeldscherm te kijken.  
En deze aan te raken!
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hoofdmenu

configuratie

fun |  kies een spel
Nadat de screensaver is 
onderbroken door het 
aanraken van het scherm, 
verschijnt het hoofdmenu. 
Op een speelse wijze kan 
één van de geïnstalleerde 
spellen gekozen worden. 

controle |  configuratie
In het configuratiescherm kunt u de 
start- en eindtijden van de software 
bepalen. Op deze wijze loopt de 
software synchroon met de  
openingstijden van uw bedrijf. 

1)

2)

3)

Basis aanpassing: logo in screensaver en hoofdmenu, url  
vermelding onderin.

Uitgebreide aanpassing: hierbij worden inhoudelijk de grafics 
aangepast naar uw wensen.
Voorbeeld:   Memory; achterkant kaartje en objecten.

Volledig maatwerk: indien u de basis versie grafisch uniek wilt 
laten zijn, kunnen ook alle grafics aangepast worden. Dit kan Chato  
verzorgen binnen haar netwerk van vormgevers en illustratoren, maar 
het aanleveren van uw eigen artwork is ook een mogelijkheid.

controle |  statistieken
U kunt hier zien hoe vaak en hoe 
lang elk spel gespeeld wordt, wat 
praktisch is om te weten bij  
uitbreidingen en voor vervangingen. 

statistieken



De software is afgestemd op optimaal gebruiksgemak, voor 

de gebruiker en de afnemer. Indien u specifieke wensen 

heeft, dan zijn deze nagenoeg altijd te realiseren.

De Touchscreen software is in de periode 2005-2007 reeds op 

ruim 200 lokaties met enthousiasme ontvangen en gebruikt. 

Diverse bedrijven hebben de software naar hun wensen laten 

aanpassen, zoals in deze brochure staat vermeld.

Elk jaar ontwikkelt Chato nieuwe spellen, die het beste  

passen bij de doelgroep en de touchscreen-interface.  

Concept, ontwerp en realisatie gebeuren allemaal door Chato 

zodat er een continue kwaliteit gegarandeerd kan worden.

Touchscreen.
nieuwe mogelijkheden

Maatwerk.
nieuwe mogelijkheden

grafische vormgeving
De vormgeving en grafische elementen 
kunnen desgewenst volledig door 
andere grafics worden vervangen.

spellen
Heeft u de wens om de content te 
laten aansluiten bij uw producten/
diensten, of heeft u een eigen idee 
voor een spel? De software kan 
inhoudelijk volledig naar uw wensen 
gebouwd worden.

doelgroep
Heeft u een andere doelgroep dan 
waar de huidige software voor 
ontworpen is?  
Naar gelang de doelgroep kan 
de gebruiksinterface aangepast 
worden. Samen met Interaction 
Designers zal de nieuwe interface 
ontworpen worden.

licentie
De software wordt onder een 
jaarlijkse gebruikslicentie 
aangeboden, met een minimale 
looptijd van 3 jaar. Elk jaar bent u in 
de gelegenheid de samenstelling van 
uw softwarepakket te veranderen.

exclusiviteit
Wilt u als enige een software versie 
tonen? U kunt dan een exclusieve 
gebruikslicentie verwerven.

installatie
De software wordt gekoppeld aan 
een dongle. De installatie geschiedt 
door middel van kopiëren, waarna de 
aanwezigheid van deze dongle ge-
checked wordt. Bij aanwezigheid van 
de dongle, zal de software starten.

Voltweg 6
8071CZ Nunspeet
0341 264895
www.chato.nl

De Touchscreen Software van 
Chato is ontworpen voor de 
doelgroep jongens en meisjes 
van 3 tot en met 12 jaar .
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