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LA SALLE LAGUNA , MEXIKO
CASE STUDY

Konftels konferens-
lösningar kopplar 
samman mer än bara 
studenter och lärare
Universitetet La Salle Laguna, som är 
beläget i staten Durango i nordöstra 
Mexiko och tar emot 1 450 studenter 
i högre utbildning, insåg att de 
behövde satsa på ledande teknik 
för att kunna erbjuda högklassig 
utbildning inför covid-19-pandemin.

La Salle Laguna, ett av 15 La Salle University-campus i 
Mexiko, var snabba med att utrusta lärarna med laptop-
datorer och webbkameror redan i början av pandemin 
så att utbildningen kunde fortgå, men visste att en del 
studenter skulle återkomma till klassrummen medan 
andra fortsatte studera på distans, så att enbart dator-
stödda möten inte skulle räcka till.

Bärbara datorer och kameror fungerade fint så länge 
alla satt hemma, men när vi bestämde oss för att ha 
hälften av studenterna i taget på plats så behövde vi 
en tekniklösning som kunde erbjuda en bättre upple-
velse,” förklarar Luis Arturo Dávila de León, dekanus vid 
La Salle-universitetet. “Vi ville ha något som var enkelt 
att använda och som gjorde att studenter på distans 
kunde se både läraren och studenterna i klassrummet 
och interagera med dem som om de själva befann sig 
på plats.”

När det nya skolåret inleddes i augusti 2021 hade La 
Salle Laguna installerat 107 Konftel C20Ego video- 
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konferenspaket över hela campus, styrda och övervaka-
de från en central plats och körklara för att sammanföra 
studenterna på plats med dem på distans i en enhetlig 
hybridupplevelse. 

Nästan i början när lärare och studenter började använ-
da Konftels lösning upptäckte universitetsföreträdare 
att tekniken kunde ha en ännu större påverkan genom 
att man kunde bidra till närsamhället.

SÖMLÖSA HYBRIDUTBILDNINGSUPPLEVELSER
La Salle Laguna-universitetet satte ribban högt: Om 
man skulle satsa på hybridutbildning måste lösningen 
smidigt passa in med universitetets åtagande för excep-
tionell utbildningskvalitet. Oavsett vilken konferenslös-
ning man valde, skulle den inte bara möjliggöra hybrid-
utbildning under de förhållanden som rådde, utan måste 
även leva upp till den enastående utbildningsupplevelse 
som lärare, studenter och deras familjer hade kommit 
att förvänta sig innan pandemin.

“Vi behövde en tjänst som alla blev nöjda med, så att 
alla lektioner skulle upprätthålla samma höga kvalitet,” 
påpekar Dávila.

Universitetsledningen vände sig till den lokala teknik-
integratören Orange Tech AVA och Konftels distri-
butionspartner Neocenter SA de CV för att hitta den 
bästa lösningen för hybridutbildning.

Orange Tech AVA hade testat Konftel C20Ego för att 
se om den kunde uppfylla universitetets behov och 
kommit fram till att den kunde stödja den sömlösa, 

integrerade och lättanvända klassrumsupplevelse som 
administrationen efterfrågade. C20Ego är en all-
in-one-lösning som omfattar 4K-konferenskameran 
Konftel Cam20, högtalartelefonen Konftel Ego med 
OmniSound®-ljudkvalitet samt Konftel OCC Hub, som 
ansluter det hela till en laptop med en enda USB-kabel.

“Tillsammans med La Salle Laguna såg vi att en kamera 
med fjärrkontroll, digital zoom och förinställningar 
är väldigt användbart i klassrummet,” berättar Isaac 
Sedano, Director Comercial på Orange Tech AVA. 
“Högtalartelefonen som ingår i kitet Konftel C20Ego 
har perfekt räckvidd för klassrumsstorleken och lärarna 
uppskattar verkligen den unika hubben som gör att de 
enkelt kan ansluta allt till sin laptop.”

INNOVATIV INSTALLATION
Konftels lösning stödjer även enkel, flexibel installation 
– en viktig faktor med tanke på att Orange Tech AVA 
endast skulle ha två månader på sig att integrera över 
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100 system. Medan några utbildningsinstitutioner helt 
enkelt ställer C20Ego på skrivbord eller AV-vagnar för 
att få till högpresterande samarbetsmöjligheter be-
stämde sig La Salle Laguna för att gå ett steg längre för 
att mer efterlikna en verklig klassrumsupplevelse för alla 
inblandade. Teknikerna på Orange Tech AVA placerade 
takfästen mitt i klassrummet och monterade C20Ego-
komponenterna där, liksom en plattskärm, så att lärarna 
kunde rikta sig till distansstudenterna på skärmen och så 
att dessa kunde se allt som ägde rum i klassrummet.

“Vi arrangerade Konftels kameror och högtalartele-
foner i lagom höjd för lärarna och drog kablarna upp i 
takfästena så att de inte syns,” förklarar Sedano. Orange 
Tech AVA genomförde dessutom akustiska och visuella 
tester för att optimera det högkvalitativa ljudet och 
videon från Konftels lösning för alla deltagare. Efter en 
veckas utbildning var kollegiet redo för hybridutbildning.

“Det är väldigt smidigt att använda konferenslösningen,” 
säger Samuel S. Ramírez Cortéz, en av universitetets 
lärare. “Den möjliggör en perfekt kombination av en 
virtuell plats med ett fysiskt klassrum. Det är enkelt att 
samtidigt tala både till studenter på plats och på distans 
och det är smidigt att använda svarta tavlan eller klass-
rumsdatorn.”

La Salle Laguna-universitetet använder Google Class-
room och Google Workspace som primär utbildnings- 
och samarbetsplattform, men Cortéz påpekar att 
personalen ibland använder Zoom och andra tjänster. 
Konftels teknik är plattformsoberoende, vilket gör att 
utbildningsinstitutioner kan välja den samarbetsplatt-
form de föredrar för att få högsta bild- och ljudkvalitet.

“Vi har fått mycket positiv feedback,” berättar Cortéz. 
“Studenterna som sitter hemma känner sig inte ensam-
ma, lärarna kan fortfarande undervisa på det sätt de kan 
bäst och föräldrarna har förtroende för universitetet 
eftersom tekniklösningen tydliggör vårt åtagande att 
bedriva högkvalitativ undervisning .”

Utrustning
• Totalt 107 Konftel C20Ego videokonferenspaket driftsattes över 

hela campus, styrda och övervakade från en central plats – allt klart 
för att sammanföra studenter på plats och på distans i en enhetlig 
hybridupplevelse. 

Viktigt för La Salle:
• Universitetet La Salle Laguna, beläget i Mexikos nordvästra stat 

Durango tar emot 1 450 studenter i högre utbildning och är ett av 
15 La Salle-campus över hela landet.

• Förutom att stödja hybridutbildning har universitetet även bjudit 
in lokalsamhället att dra fördel av samarbetsmöjligheterna via den 
högkvalitativa och lättanvända utrustningen.

SAMVERKAN MED NÄRSAMHÄLLET
Under de få månader La Salle Laguna-universitetet har 
använt Konftels konferenslösningar i klassrummen har 
detta väckt stor uppmärksamhet. Tillströmningen av 
studenter har ökat och dessutom har lokala föreningar, 
företagsgrupper och andra har blivit mer engagerade 
i universitetet eftersom tekniken gör det enkelt att 
samarbeta. Några har till och med frågat om de får 
använda universitetets Konftel-utrustade rum för sina 
egna virtuella möten.

“Vi fokuserar inte enbart på det akademiska. Vi spelar en 
roll i den bredare samhällsutvecklingen,” säger Ivonne 
Escalera Leyva, som ansvarar för externa relationer.

La Salle Laguna öppnar sina fysiska och virtuella por-
tar för möten, utställningar, workshops, utbildningar, 
arbetsmöten och mer. Man har en innovationspark där 
studenterna kan knyta kontakter med lokala företag och 
samarbeta i projekt som gynnar regionen. Universitet 
är erkänt för sina starka akademiska program inom alla 
kunskapsområden de erbjuder. De har 23 utbildnings-
stråk, som möter specifika behov i en alla avseenden 
dynamisk region, med nationell och internationell inrikt-
ning.

“Tekniken hjälper oss att hålla igång aktiviteterna och 
att upprätthålla kontakterna med närsamhället,” säger 
Leyva. “Vi vill hålla kontakten med andra sektorer som 
behöver optimera sina resurser och anpassa sig till den 
nya verkligheten.”

Dekanus Dávila tillskriver universitetets framgångsrika 
hantering av pandemin till dess anpassningsförmåga. 
Anpassningsbarheten fortsätter dessutom att attrahera 
fler studenter.

”Universitetet fortsätter att förnya sig utan att stelna i 
formerna,” säger han. ”Om vi ska använda ny teknik så 
ska vi göra det på ett bra sätt. Det är därför vi satsar 
på teknik, inte bara i utbildningssyfte, utan även för de 
akademiska styrprocesserna, utbildningsprestandan och 
framför allt schemaläggning av lektioner.”
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