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Effektiv kontakt med 
över 100 länder
Tillverkningsindustrin i världen har 
de senaste årtiondena genomgått 
dramatiska förändringar. Idag är 
många aktörer närvarande i ett 
stort antal länder. Produktionen är 
helt enkelt en global process som 
ställer höga krav på tydlig och snabb 
kommunikation på alla plan inom 
organisationen.

Fordonsindustrin är ett exempel. Baserade på gemen-
samma plattformar anpassas modeller till lokala mark-
naders krav och förväntningar. Nyligen investerade en 
kinesisk koncern i Konftels kommunikationslösning för 
att effektivisera den dagliga kontakten mellan koncern-
ledning, utvecklingsingenjörer, designers, lokala fabriks-
ledare och andra viktiga parter som är involverade i 
processen att utveckla, bygga och sälja nya modeller. 

Koncernen finns representerad på alla kontinenter. 
Numera genomförs många dagliga små möten mellan 
medarbetare som har personliga Konftel 55-enheter på 
skrivbordet. Lite större möten genomförs i konferens- 
rum med Konftel 300. Dessutom håller företags-
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ledningen återkommande större videokonferenser med 
Konftel 300 ansluten till en PA-anläggning.

UTMANING
Skapa snabbare och effektivare kommunikation i en glo-
bal organisation med verksamhet i mer än 100 länder. 
Öka beslutstempot, minska resandet.

LÖSNING 
Individuella Konftel 55/55W hos projektledare och 
nyckelpersoner. Konftel 300 i konferensrum med PA 
interface-box i större konferenslokaler.

RESULTAT
Färre missförstånd och fördröjningar. Snabbare lösning 
av detaljproblem. Ökad omställningsförmåga och kun-
skapsöverföring. Effektivare styrning för koncernled-
ning och olika divisioner. Minskade reskostnader. 

SUVERÄN FÖR STORA OCH SMÅ MÖTEN  
I GLOBAL INDUSTRI  
Lösningen är en kombination av Konftel-enheter, som 
oberoende av teknisk miljö lyfter både stora och små 
möten till en suverän nivå där det känns som alla delta-
gare befinner sig i samma rum. Enheterna är utmärkta 
både för traditionella distansmöten och videomöten via 
exempelvis MS Lync eller Skype. Konftel 300 samspelar 
med både fasta analoga och UC-system. De kompakta 
Konftel 55/55W är lättanvända, flexibla och ansluts 
enkelt till valfritt kommunikationsverktyg.
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LÖSNING FÖR MINDRE MÖTEN 
För små, snabba och dagliga arbetsmöten mellan ett 
30-tal ingenjörer och chefer på fyra fabriker, har de 
utrustats med en Konftel 55/55W. Tack vare batteriet 
kan möten hållas var som helst med Konftel 55/55W 
anslutna till dator för VoIP/video eller mobiltelefon 
(kabel eller Bluetooth).

LÖSNING FÖR STORA MÖTEN 
Lokala chefer och medarbetare runt om i världen  
ansluter enkelt till konferensen från konferensrummet 
via telefon eller VoIP med en Konftel 300.
I större möten; använd Konftel 300 med PA Interface 
box för bästa ljudprestanda.
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RESULTAT – TYDLIGARE, SNABBARE, EFFEKTIVARE, BILLIGARE 
Ett flertal goda resultat har uppnåtts efter implementeringen av den Konftel-baserade globala kommunikationslös-
ningen. Framför allt har koncernens möjlighet till snabb och effektiv styrning ökat. Hela organisationen har också 
blivit snabbare på att ställa om, återkoppla och dela sina erfarenheter. På daglig basis har förmågan att lösa detalj-
problem ökat, medan riskerna för missförstånd minskat. Antalet resdagar och reskostnader har också minskat.  
Sammantaget blir nyckelorden: tydligare, snabbare, effektivare, billigare.
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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

FÖRDELAR KONFTEL 300:
• Ansluten och allltid redo för ett möte, enbart ljud eller med video.
• Utbyggbar, Konftel 300 kan byggas på med externt högtalar- och 

mikrofonsystem i det oändliga.
• Alternativa anslutningsmöjligheter; analog, VoIP, mobil.
• Optimal ljudkvalitet ger effektivare möten.
• Spela in mötet för att dokumentera och följa upp. 

FÖRDELAR KONFTEL 55/55W:
• Optimal flexibilitet, Konftel 55-serien är kompatibel med  

all modern kommunikationsutrustning.
• Optimal ljudkvalitet och inspelningsmöjligheter undviker  

missförstånd.
• Enkel användning.


