
1/2

BRANSCH:  
IT
FALLSTUDIE

Kunder och 
projekt  
i hela världen
NIRA Dynamics är ett svenskt 
högteknologiskt företag som 
utvecklar sensorbaserade  
mjukvarulösningar, främst till 
fordonsindustrin. Distansmöten 
är ett naturligt och viktig inslag i 
arbetet eftersom företaget har 
kunder, samarbetspartners och 
konsulter spridda runt om i världen. 
Tidigare har NIRA använt ett 
antal Konftel 100 vid sina möten, 
men nyligen skaffade man den 
multifunktionella Konftel 55W 
eftersom mötena ofta går  
via webben.

”Under våra möten är det många gånger viktigt att dela 
dokument. Vi har avancerade tekniska dokument  som 
behöver analyseras och diskuteras. Konftel 55W är ett 
lyft för oss, den är enkel att använda även via datorn 
och är perfekt tillsammans med olika typer av webb-
möteslösningar. Det gör det enkelt för oss att både dela 
dokument och addera video. Sen är ljudkvalitén suverän”, 
säger Andreas Andersson, chef för projektledar- 
avdelningen.

”Bra ljudkvalité är viktigt för 
oss eftersom vi har kunder och 

samarbetspartners över hela världen. 
Språkförbistringen kan vara tuff och 

då gäller det att ljudet håller hög klass 
så att vi förstår varandra.”

Andreas Andersson,  
chef för projektledaravdelningen

”Bra ljud är viktigt eftersom vi har kunder och sam-
arbetspartners över hela världen. Det är långa avstånd 
och ibland kan språkförbistringen vara tuff, exempelvis 
när vi pratar med kineser på tyska. Då gäller det att 
ljudet håller hög kvalité. Ibland kan det också vara nöd-
vändigt att se personerna man pratar med, alltså köra 
en videokonferens. Personligen använder jag Skype och 
det fungerar bra, särskilt när man kompletterar med bra 
ljud.”
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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

”Konftel 55W är smidig att bära med sig och enkel att använda. 
Personligen har jag 4-5 distansmöten varje vecka och totalt  
på företaget blir det runt 25 distansmöten per vecka”, säger  
Andreas Andersson på NIRA Dynamics.

ETT NAV FÖR ALLA ENHETER
I en globaliserad värld är distansmöten ett viktigt 
arbetsverktyg. Det är ett smidigt och kostnadseffektivt 
sätt att mötas utan att behöva resa långt. Distansmö-
ten via webben blir allt vanligare – det är enkelt och 
effektivt. Det finns flera bra mjukvaror som hanterar 
webbmöten, Skype, MS Lync, Scopia och Vidyo är några 
av dem. 

”Eftersom Konftel 55 är så enkel att ansluta  till 
många olika enheter som dator, läsplatta, smartphone 
och systemtelefon är den ett flexibelt kommunikations-
verktyg som gör det enkelt att snabbt dra igång möten”, 
säger Andreas Andersson på NIRA Dynamics.

MÅNGA DISTANSMÖTEN VARJE VECKA
”För mig är det nödvändigt att resa mycket och träffa 
kunder och samarbetspartners. Samtidigt är webb- och 
konferenstelefonmöten ett bra sätt att hålla kontinuer-
lig kontakt i det dagliga arbetet, man kan inte spendera 
all tid på flygplatser och i taxi. Jag behöver också hålla 
kontakt med hemmakontoret när jag reser. Personligen 
har jag 4-5 distansmöten varje vecka och totalt på före-
taget blir det runt 25 distansmöten per vecka.”

Om NIRA Dynamics
NIRA Dynamics grundades 2001 och är ett svensk högteknologiskt 
företag som utvecklar sensorbaserade mjukvarulösningar till främst 
fordonsindustrin runt om i världen. Företaget är ett dotterbolag till 
tyska Audi Group. NIRA Dynamics har ett 40-tal anställda plus  
associerade konsulter. Kunder och integrationspartners är bland  
andra företag som Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Renault, Robert 
Bosch, Lear Corporation, Continental och TRW Automotive.  
NIRA Dynamics huvudkontor ligger i Mjärdevi Science Park,  
Linköping.

Utrustning:
• Konftel 55W
• Konftel 100 (ska bytas till fler Konftel 55W)
• Mobiltelefoner, systemtelefoner och datorer (med t ex Skype)

Viktigt för NIRA Dynamics:
• Högklassig ljudkvalitet pga stora avstånd och olika språk
• Möjlighet att dela tekniska specifikationer  och andra dokument
• Enkelt handhavande
• Många anslutningsmöjligheter

VIKTIGT MED BRA LJUD
NIRA Dynamics har kunder, konsulter och samarbets-
partners från USA i väster, via Europa, till Kina i öster. 
Som leverantör av mjukvarulösningar till fordonsin-
dustrin är lyhördhet, anpassningsförmåga och högsta 
kvalité viktiga faktorer för framgång. Företaget växer 
och det finns konkreta planer på en permanent etable-
ring i Kina.

Konftel 55-serien är utvecklad för dagens många 
möjligheter att kommunicera. Det betyder att den pas-
sar för NIRA Dynamics olika behov att kunna mötas på 
distans. 

”Visst krymper världen, men med så långa avstånd 
är det svårt att alltid vara på plats. Distansmöten är bra, 
men ljudet har en tuff resa via nätet och telefonled-
ningar, så för oss är det viktigt att försäkra oss om bästa 
möjliga ljudkvalité i båda ändarna. Då minskar risken för 
missförstånd. Vi har goda erfarenheter av Konftel 55W 
och kommer att skaffa fler enheter”, säger Andreas 
Andersson.

Mer information: www.niradynamics.se


