Smarta möteslösningar
för alla arbetsplatser
Kompletta konferensrum. Installerat och klart.

”

Våra gedigna kunskaper och långa erfarenhet
borgar för att allting fungerar som planerat.

Låt oss hjälpa er att göra smarta
möteslösningar
I nära samarbete med vår partner har vi genomfört
hundratals lyckade installationer. Vi erbjuder det mesta
av den utrustning som ingår i ett konferensrum; stativ,
högtalare, projektorer, kablage, bordsbrunnar och
liknande.
Vi erbjuder idag installationer i Stockholm, Göteborg,
Malmö, Växjö, Karlstad, Umeå, Falun, Sundsvall,
Jönköping, Kalmar, Linköping, Luleå och Kiruna.

AV-installatörer
AV-tekniker
Programmerare (styrsystem)
Elektriker
Totalentreprenör inom AV-teknik

Det här kan vi hjälpa er med
Projektering
Planerar ni att leverera en smart och effektiv lösning
till konferensrum, klassrum eller hörsalar? Ett väl
genomfört förarbete spar både tid och pengar och är en
förutsättning för ett bra slutresultat. Vi hjälper gärna till
med allt förarbete hos er.
Produkter
Tillsammans med våra leverantörer erbjuder vi ett komplett sortiment av utrustning till konferensrummet. Vi tar
fram förslag på toppmoderna lättanvända lösningar.
Installation
Våra installatörer har all kompetens som krävs för installation och driftsättning av alla projektets komponenter.
Vi ansvarar för hela processen – allt från projektledning
och installation till utbildning och service.

Kvalitetssäkring
Ni godkänner alltid våra installationer genom att
skriva under vårt kvalitetsdokument!
Service och support
Vi erbjuder en komplett serviceorganisation till ditt
konferensrum. Det innebär en trygghet för er att få
pålitlig, lättillgänglig och kundanpassad service och
support.

Projektorlösningar
för stora och små mötesplatser
Vi erbjuder ett brett sortiment från marknadens starkaste
varumärken inom displayprodukter. Det gör att våra
lösningar alltid innehåller de bästa produkterna för ert
behov.
För mindre mötesrum med ett fåtal deltagare är det
tillräckligt med en mindre projektor och projektionsduk,
medan en välfylld hörsal ställer högre krav på tekniken.
Därför är det viktigt att anpassa lösningarna efter den
miljö de ska fungera i, både ekonomiskt och funktionellt.
Vi erbjuder givetvis även tillbehör till projektorerna,
så som lampor, dukar, stativ och kablage.

Ljudlösningar
Vi projekterar och installerar kompletta ljudlösningar
till hörsalar, konferensrum, utbildningssalar,
receptioner, lounger osv.

Dukar
Vi erbjuder ett brett sortiment av
projektionsdukar – manuella och
elektriska i en mängd storlekar,
format och modeller.

Interaktiva lösningar
Med interaktiva skrivtavlor, exempelvis smartboard, blir
möten, utbildningar och presentationer mer pedagogiska
och effektiva. Bilder och anteckningar från mötet kan
sparas ner och skrivas ut eller skickas direkt till mötesdeltagarna.

Interaktiva hjälpmedel
Idag finns det olika typer av interaktiva hjälpmedel som
för in en ny dimension i mötet. Exempel på detta är
objektkameror, som gör det möjligt att titta på dokument
och föremål “live” via en projektor, skärm eller videokonferens. Ett annat exempel är mentometersystem, som
ger möjlighet att ställa frågor eller utföra prov direkt
under pågående möte eller föreläsning och få en omedelbar respons. Det kommer hela tiden nya produkter
inom detta område så kontakta oss gärna för att få
inspiration och vägledning.

Lösningar för
videokonferens
Utnyttja tiden bättre. Spara in på resekostnader och värna
om miljön. Fördelarna är många med videokonferens!
Vi är specialister på videokonferenssystem och kan
tillsammans wmed våra partners sätta upp en komplett
infrastruktur för videokonferenssystemet.

Lösningar för
telefonkonferens
Installationsproffsen erbjuder installation av utrustning för
distansmöten med kvalitetsprodukter från bl a Konftel och
Polycom.

Användarvänliga
styrsystem
Med dagens moderna teknik finns inga begränsningar. Vi erbjuder enkla och användarvänliga
styrningar av konferenstekniken.
Användarvänliga lösningar för effektiv
styrning av konferenslokaler och
presentationer. Styrsystem används bland
annat i konferensrum och hörsalar för att
styra tekniska installationer på ett smidigt sätt.
Via touch- eller knappaneler styrs projektorer,
dukar, ljud, ljus, mörkläggning och annan AVutrustning. Andra möjligheter är att styra
exempelvis Powerpoint-presentationer, eller
att starta all utrustning med ett enda kommando. Vi har egna certifierade programmerare
som gärna hjälper till att konfigurera systemet
helt enligt kundens önskemål.

Snygga
uttagslösningar
Det är viktigt att det ser rent och snyggt ut i
konferensrummen. Stilrena och användarvänliga
uttagslösningar hjälper er att hålla ordning och
reda. Vi erbjuder kompletta uttagslösningar från
marknadens ledande tillverkare. Med vår långa
erfarenhet av bild- och signalhantering erbjuder
vi en optimal uttagslösning för varje unikt
projekt.

Tydliga
informationslösningar
Skapa tydlighet med snabba och effektiva
budskap. Vi erbjuder enkla och användarvänliga
lösningar för t ex receptioner, konferensanläggningar och offentlig miljö. Vi hjälper till med allt
från projektering och val av produkter till montering och lösningar för produktion och distribution
av innhehåll.

Enkel mötesbokning
Undvik dubbelbokningar av mötesrummen. Installera
skärmar utanför rummen och koppla ihop med ett enkelt
och smidigt bokningssystem.
Exempelvis Evoko, en skärm som kopplas mot Outlook
och talar om att rummet är bokat, av vem och hur länge.
Panelen ger information om hur rummet är utrustat och
du kan även enkelt felanmäla produkter från denna
panel. Paketerat med ett serviceavtal för tekniken har
ni en komplett lösning för service och support.

Inredning och
konferensmöbler
Integrera tekniken i snygga och praktiska inredningslösningar. Vi har lång erfarenhet av att hitta bästa möjliga
lösning för varje unikt mötesrum eller utbildningssal.
Några exempel på produkter är whiteboard-, glasskrivtavlor och konferensmöbler. Vi projekterar och levererar
optimala lösningar för bland annat mötesrum, konferensrum, hörsalar och receptioner. Våra duktiga installatörer
ser till att teknik harmonierar med människan i centrum.
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