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BRANSCH:  
JORDBRUKSSEKTORN
FALLSTUDIE

300 kontor i 
norra Tyskland
AGRAVIS Raiffeisen AG är ett tyskt 
försäljnings- och serviceföretag 
inom jordbrukssektorn med 300 
kontor spridda runt om i hela norra 
Tyskland. Distansmöten är ett 
viktigt och välanvänt verktyg både 
internt i företaget, men också för 
att hålla god kontakt med kunder 
och partners i branschen. AGRAVIS 
använder ett 30-tal Konftel 300IP 
för sina distansmöten, vilket gör det 
snabbt och enkelt att genomföra 
konferenssamtal med högsta möjliga 
ljudkvalitet.

“En öppen och kreativ miljö är nöd-
vändiga förutsättningar för givande 
distansmöten. Konftels konferenste-
lefoner lägger grunden för det med 
sin överlägsna ljudkvalitet. Konftel-
enheterna är också mycket lättan-
vända” Kai Eickelpasch, ansvarig för 
telekommunikation på AGRAVIS.

“Eftersom vi har kontor på många olika plaster och 
dessutom en mängd relationer med både leverantörer 
och kunder från ett brett spektrum inom vår bransch,  
så är snabb kommunikation och distansmöten mycket 
viktigt för vår verksamhet”, säger Kai Eickelpasch, 
ansvarig för telekommunikation på AGRAVIS. ”Vi måste 
ha effektiva och fokuserade distansmöten, eftersom 
vi använder en stor del av arbetstiden till olika möten. 
Grundförutsättningen är att skapa en öppen och kreativ 
atmosfär under distansmötena. Ett professionellt ljud-
system är ett viktigt redskap för att lyckas med det.”
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Konftel är ett ledande företag och starkt varumärke inom telefonmöteslösningar. Ända sedan 1988 har vår mission varit att hjälpa människor runt om i världen att genomföra möten, oavsett 
avstånd. Av erfarenhet vet vi att telefonmöten är ett effektivt sätt att spara tid, pengar och samtidigt bidra till en bättre miljö. Hög ljudkvalitet är avgörande för produktiva möten och därför är vår 
patenterade ljudteknik, OmniSound®, inbyggd i alla Konftels telefoner. Våra produkter säljs globalt under varumärket Konftel, via vårt huvudkontor i Umeå. 
Läs mer om företaget och produkterna på www.konftel.com

Om AGRAVIS Raiffeisen AG
AGRAVIS Raiffeisen AG är ett modernt tyskt försäljnings- och servi-
ceföretag inom jordbrukssektorn. Omsättningen är cirka 6,5 miljarder 
euro och företaget har mer än 3 500 anställda. AGRAVIS Raiffeisen 
AG fokuserar på traditionella jordbruksområden som utsäde och väx-
ter, djurhållning samt teknisk utrustning. Dessutom verkar företaget 
inom kompletterande områden som bygg- och konstruktionsuppdrag, 
återförsäljning och energitjänster. Företaget är baserat i Hannover 
and Münster. Mer information: www.agravis.de

“En annan viktig faktor för oss är att mötesdeltagarna på olika orter 
samlas i ett rum, istället för att ringa in från sina enskilda kontor. 
Det bidrar till att fler träffas och det skapar en kreativ stämning på 
våra möten”, säger Kai Eickelpasch, ansvarig för telekommunikation 
på AGRAVIS.

SAMSPEL OCH KREATIVA MÖTEN
En kreativ och positiv mötesatmosfär innebär att delta-
garna ska kunna prata spontant och att alla ska höra det 
som sägs. Samspelet måste fungera. De som befinner 
sig på distans ska ha känslan av att i stort sett vara på 
plats. ”När vi använder Konftel-enheterna kan mötes-
deltagarna exempelvis gå fram till en whiteboard. Allt 
de säger därifrån hörs lika bra som vid konferensbor-
det”, berättar Eickelpasch.

Alla Konftel 300-modeller är utrustade med Om-
niSound® HD, Konftels patenterade ljudteknologi som 
garanterar suverän ljudkvalité och ger ett naturligt ljud 
i hela konferensrummet. Det bidrar till att energin kan 
läggas på mötesinnehållet och det som sägs.

LÄTT ATT ANVÄNDA
En annan viktig faktor för AGRAVIS val av Konftel 
istället för andra lösningar, är att Konftel-enheterna är 
mycket lättanvända. De liknar en vanlig telefon och vem 
som helst kan enkelt koppla upp ett konferenssamtal.

”Just enkelheten bidrar till att möten blir av. Ingen 
behöver oroa sig för krångel”, säger Eickelpasch.

”Numera löser vi många ärenden genom korta, 
spontana distansmöten. Förr reste vi mycket mer och 
hade invecklade mail-konversationer plus mängder av 
förklarande telefonsamtal efteråt. Det slipper vi nu.”

Utrustning:
• 30 st Konftel 300IP
• AVAYA och Siemens PBX-system

Viktigt för AGRAVIS:
• effektiva och fokuserade distansmöten i en samarbetsvänlig och 

kreativ miljö
• professionellt ljudsystem
• mycket enkelt handhavande 
• snabb återbetalningstid tack vare minskat resande
• centraliserad och enkel konfiguration via webben

BETALAR SIG SNABBT
Numera löser AGRAVIS allt fler möten via sina Konftel-
enheter. Ärenden som förr krävde affärsresor avhandlas 
snabbt med ett distansmöte.

”Det sparar åtskilligt med tid och pengar. Något som 
bidrar till att konferenstelefonerna betalar sig själva 
mycket snabbt”, säger Eickelpasch som berättar att 
företaget har planer på att utöka antalet. ”Vi överväger 
fler Konftel 300IP, liksom den nya Konftel 55W som via 
Bluetooth kan anslutas till våra bordstelefoner Siemens 
Open Stage 60.”

MÅNGA OLIKA PLATSER
Utplaceringen av Konftel 300IP och installationen runt 
om på lokalkontoren i norra Tyskland var smidig och 
enkel, ett krav från AGRAVIS.

”Eftersom vi verkar i jordbrukssektorn, har företaget en 
utpräglat lokal närvaro. Konftel-enheterna levererades till 
huvudkontoret i Münster och därifrån vidare till lokalkon-
toren. Vår specifika konfiguration gjordes centralt via web-
ben, så det krävdes ingen lokal service ute på kontoren”, 
säger Kai Eickelpasch.


