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APEX hielp de afgelopen jaren meer dan 150 uitvaartcentra 
en crematoria met het creëeren van de ultieme audiovisuele 
totaalbeleving. We zorgen ervoor dat we u, uw onderneming, 
uw wensen en noden en uw gebouw volledig begrijpen.
Met een grondige licht- en akoestische analyse zorgen we 
voor een gedetailleerd inzicht in uw ruimtes. Op die manier 
bieden we een complete audio-visuele totaaloplossing die 
perfect in lijn ligt met uw inrichting, uw verwachtingen en uw 
budget. 

Eenvoud is ons codewoord. We begrijpen perfect dat u tijdens 
een plechtigheid niet bezig wilt zijn met technologie. Het APEX 
LIVIAU systeem brengt muziek, beeld en licht naadloos bij 
elkaar in één simpele touchscreen. Op die manier heeft u zelfs 
geen regiekamer meer nodig en kan u zich volop focussen op 
de genodigden. 

Hans Breugelmans
Commercieel directeur 
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• Een volledige audio-, video en lichtinstallatie in één compacte touchscreen.

• Uiterst simpele no-nonsens bediening.

• Met één druk op de knop start u uw  volgende fotoreportage of muziekstuk.

• Zet het scenario van uw volledige dienst al klaar vanachter uw bureau.

Het meest complete audiovisuele systeem voor
uitvaartcentra en crematoria.

Verlichting

Dimbare spots of ledverlichting in uw 
aula? Bedien ook uw sfeerverlichting 
via de LIVIAU touchscreen. Alles op één 
paneeltje, dat is pas echt eenvoudig.



Intern geheugen

Zet filmpjes en muziek rechtstreeks  
vanaf uw computer op het interne  
geheugen van de LIVIAU. Zo bent u 
tijdens de dienst niet afhankelijk van  
het internet.



Video & foto reportage

Wissel met 1 druk op de knop tussen 
bewegende en stilstaande beelden. Met 
LIVIAU’s ingebouwde scenario bouwer 
speelt u super eenvoudig foto’s, filmpjes 
en muziek af tijdens de plechtigheid.



Speel muziek

Met de geïntegreerde muziekspeler, 
speelt u al uw muziek rechtstreeks af 
vanaf de ingebouwde harde schijf of 
een USB stick.

Draadloze bediening

Bedien uw volledige audiovisuele  
installatie draadloos via smartphone, 
tablet of pc.



Spotify

Met Spotify wordt muziek kiezen voor 
uw begroetingsruimte pas echt  
gemakkelijk. Krijg toegang tot een  
immense online muziekbibliotheek.
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Het E-funeral platform beschikt over tientallen thema’s. 
Zo maakt u elke plechtigheid extra persoonlijk.

Kies een thema
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Maak makkelijk en snel
memorabele herinneringsvideo’s

E-Funeral Software

Met E-funeral maakt u eenvoudig één centrale uploadzone aan 
waarin u of de nabestaanden foto’s, filmpjes, muziek en teksten 
kunnen uploaden. 

Upload foto’s, teksten en muziek
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Onze software synchroniseert nu automatisch de geselecteerde 
foto’s en thematische achtergrond met het gekozen muziekstuk. 
Daarna stelt u met de gegenereerde bestanden eenvoudigweg 
het volledige scenario van uw plechtigheid samen. 

Genereer in slechts enkele minuten
prachtige herinneringsvideo’s
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Foutgevoelige PowerPoints zijn verleden tijd. APEX werkt met uniforme foto- en videobestan-
den en kiest daarmee resoluut voor gebruiksgemak en betrouwbaarheid. Genereer binnen 
enkele minuten een volledige video met foto’s, muziek en eventueel thematische sfeerbeelden.

Impactvollere afscheidsdiensten dankzij eenvoudige software
Onze software genereert automatisch een mooie intro en 
outro video op basis van het door u gekozen thema. Via de 
software krijgt u toegang tot een enorme beeldbank met 
honderden stockvideo’s om uw herinneringsvideo verder te 
personaliseren. 

Emotioneer met een persoonlijke touch

Maak in het E-Funeral platform eenvoudig een uploadzone 
aan waar de nabestaanden zelf de foto’s, filmpjes en teksten 
die ze graag willen gebruiken tijdens de plechtigheid kunnen 
uploaden.

Indien gewenst geeft u de familie ook toegang tot de  
herinneringsvideo-module. Zo maken ze zelf naar eigen wens 
slideshows die tijdens de viering afgespeeld kunnen worden.

Laat de nabestaanden de 
afscheidsdienst mee voorbereiden

Een herinneringsvideo wordt, in tegenstelling tot een Power-
Point presentatie, regelmatig terug bekeken. Via een USB 
of digitaal album kan de viering, eventueel tegen betaling, 
gemakkelijk aangeboden worden aan de nabestaanden. 

Blijvende herinnering



Audio

Volledig op maat  
van uw uitvaartcentrum

• Bedien al uw audio op eenvoudige wijze  

vanaf 1 centraal punt.

• Makkelijke integratie met Spotify.

• Professionele configuratie en afregeling van uw systeem 

voor een mooi, warm en vol geluid.

• Een oplossing voor ieder budget dankzij  

onze merkonafhankelijkheid.

Met meer dan 25 jaar ervaring in de pro audio sector  

vinden wij een gepaste audio-oplossing voor ieder  

auditorium en elke ruimte van uw uitvaartcentrum of 

crematorium, onafhankelijk van de inrichting, grootte  

of akoestiek. 

“We zijn enorm tevreden van de door APEX geplaatste installatie. 
Het geïnstalleerde CURV systeem zorgt voor een zeer goede 
spreiding in de aula, wat resulteert in een aangenaam en goed 
verstaanbaar geluid tijdens onze plechtigheden..”

- Gregory Pollet, Uitvaartzorg Bentein-Pollet



Beeldschermen 
en projectoren

Een oplossing van inkomhal tot  
groetkamer tot aula

• Specifiek voor de uitvaartsector ontwikkelde APEX een 

digital signage oplossing op maat. 

• Via een eenvoudig content managementsysteem stuurt 

u al uw beeldschermen in groet, inkom- en koffieruimtes 

aan.

• APEX werkt met de laatste nieuwe generatie laser- 

projectoren met een veel langere levensduur  

en hogere lichtopbrengst.

Beelden zeggen meer dan woorden. Foto’s, video’s en  

slideshows zijn alomtegenwoordig in hedendaagse uitvaart- 

plechtigheden. De keuze van de juiste projectoren en  

beeldschermen zijn dan ook essentieel voor het creëren van 

de ultieme audiovisuele totaalbeleving.

Rouwkamer 1
Herman Desmet

Rouwkamer 2
Cathérine Dupont



“Dankzij de nieuwe laserprojectoren spat het beeld bijna 
letterlijk van de muren, ook op extreem zonnige dagen is alles 
haarscherp. Sinds de investering krijgen we veel positieve 
reacties over ons auditorium.”

- Tony Aerts, UC Convents, Beringen



Opname 
en streaming
Het APEX camera pakket biedt een gebruiksvriendelijke totaal-

oplossing voor het opnemen, streamen en doorsturen van uw 

plechtigheden.

Opnames
Maak eenvoudig opnames van de plechtigheid om mee te 
geven aan de familie in een digitaal album of op USB. 

Live Streaming
Stream de plechtigheid rechtstreeks naar Youtube, APEX 
Stream of een platform naar keuze. Zo kijken de nabestaan-
den in het buitenland of een gehospitaliseerd familielid mee 
vanop afstand. 

Break-out ruimte

Stuur de beelden ook simultaan door naar een extra beeld-
scherm in de gang of koffieruimte bij overcapaciteit. Zo kan 
iedereen volwaardig meevolgen met de plechtigheid. 



“Sinds we de overstap maakten naar E-Funeral in combi-
natie met LIVIAU gaat het voorbereiden en het afspelen 
van de diensten heel vlot voor ons. We besparen enorm op 
voorbereidingstijd en ook de kwaliteit van onze diensten is 
er echt op vooruit gegaan.”

- Bert Carleer, Crematorium Daelhof, Zemst



Verlichting

Een totaaloplossing voor verlichting
• Dankzij onze intelligente verlichtingssystemen volgt 

de verlichting automatisch het verloop van  

de plechtigheid. 

• Zo kan de verlichting automatisch zachtjes gedimd  

worden bij het afspelen van een fotoreeks, en gaat er 

automatisch een spotje branden boven de  

spreekstoel wanneer er gesproken wordt.

• Vraag vandaag nog uw gratis lichtstudie aan en ontdek 

hoe wij ook bij u de juiste sfeervolle setting kunnen  

creëren. 

• Samenwerking met uw eigen elektriciën mogelijk.

Kies in elke ruimte voor aangepaste sfeerverlichting. APEX 

geeft merk onafhankelijk advies, van budget oplossingen tot 

exclusieve design armaturen. We kunnen instaan voor de 

levering, plaatsing en configuratie van uw  

verlichtingsarmaturen.



“APEX werkte voor ons rouwcentrum een volledig 
verlichtingsconcept op maat uit. Men koos voor stijlvolle 
moderne armaturen die toch zorgen voor de nodige warmte 
en sfeer die we in ons uitvaartcentrum wilden creëren.”

-  Mireille Willaert, Rouwleiding, Koekelare



ROUWKAMER 1 ROUWKAMER 2

KANTOOR-
RUIMTE

ONTHAAL-
RUIMTE

WACHT 
KAMER

AULA

KOFFIE 
RUIMTE

APEX fungeert als strategische AV partner voor de uitvaartwereld en biedt specifieke totaaloplossingen voor  
de sector. We optimaliseren uw organisatorische workflow, leiden u op om onze handige software en  
templates te gebruiken, bieden 24/7 support en hebben alles in huis om uw volledige complex van de juiste 
hardware te voorzien.

1 aanspreekpunt voor uw volledige complex

Creëer de ultieme totaalbeleving door audio, 
video en licht perfect op elkaar af te stemmen.  
1 simpel geïntegreerd systeem waar iedereen 
mee kan werken.

AULA

Speel achtergrondmuziek en toon  
camerabeelden van de plechtigheid, de foto-
reeksen of de portret foto van de  overledene 
eenvoudigweg op onze  beeldschermen. 

KOFFIERUIMTE

Te veel mensen in de zaal? Zend de  
plechtigheid live uit in de wachtkamer. Wissel 
camerabeelden van de zaal automatisch af 
met de getoonde foto’s.

WACHTKAMER

Dankzij onze digital signage oplossing weten 
de nabestaanden en genodigden meteen 
wie in welke rouwkamer ligt opgebaard. 

ONTHAALRUIMTE

Stel per rouwkamer gepersonaliseerde mu-
zieklijsten samen en toon indien gewenst de 
portretfoto van de overledene op een kleine 
monitor aan de deur. 

ROUWKAMER

Zet het scenario van de volledige dienst al klaar 
van achter uw bureau.

KANTOOR



Daarom kiest u
voor APEX

Apex is dé AV specialist voor uitvaartcentra & crematoria.

Wij kunnen 24/7 technische support bieden.

Onze systemen zijn naast betaalbaar, vooral ook betrouwbaar.

Naast hardware bieden wij u ook uitgebreide opleiding & ondersteuning.
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Full service
garantie

Door de juiste combinatie van apparatuur, aangevuld met goede 
software zorgen we voor een daling in de kostenstructuur en een 
performanter eindresultaat voor de eindklant (meer audiovisuele 
mogelijkheden, minder stress).

Organisatorische optimalisatie

Het audiovisuele landschap verandert snel. Kies daarom een sys-
teem dat mee kan groeien met de tijd. Onze LIVIAU-systemen zijn 
eenvoudig uit te breiden en schaalbaar om ook in de toekomst 
zo efficiënt mgoelijk in uw audiovisuele behoeften te voorzien.

Schaalbaarheid

Omdat gebruiksgemak de essentie is van LIVIAU, zorgen we voor 
een degelijke opleiding zodat iedereen binnen de organisatie 
vlot aan de slag kan met de door ons geleverde hardware- en 
softwarepakketten.

Intensieve opleiding en training

Doordat het volledige LIVIAU systeem op afstand kan worden 
overgenomen, kunnen onze medewerkers zeer snel de nodige 
technische ondersteuning bieden, zonder tijdrovende en  
kostbare verplaatsingen. Indien gewenst blijft ons service team 
zelfs 24/7 paraat.

Hulp op afstand of ter plaatse, 24/7

APEX is de enige fabrikant op de markt die zich 
specifiek op de uitvaartsector richt. In de afgelopen 
jaren hielpen wij al meer dan 150 uitvaartcentra en 
crematoria met het optimaliseren van hun diensten. 
Enkele tevreden klanten zijn:

Meer dan 150 uitvaartcentra en 
crematoria

UC-Convents
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Tervantstraat 2 B
3583 Beringen, Belgium

GiVa Audiovisual Technologies BV

APEX LIVIAU

Apex, Liviau S and Liviau R are registered en patented
trademarks of GiVa Audiovisual Technologies BV.

www.apex-liviau.com

@APEXLiviauFunerals

hans@apex-audio.be

+32(0)476 43 03 57

Contacteer ons








