
1/2

Konftel effektiviserar 
konferenser för det 
hållbara litiumföretaget 
Controlled Thermal 
Resources
Det ultimata kriteriet 
för en tekniklösning eller 
tillverkningsprocess idag är att 
den förbättrar prestandan och 
effektiviteten samtidigt som 
den minskar miljöpåverkan. För 
Controlled Thermal Resources, 
ett banbrytande företag i 
södra Kalifornien som tillverkar 
litiumbatteriprodukter i en nära-noll-
utsläppsanläggning, är hållbarhet 
centralt för allt de gör.

När företaget nyligen öppnade ett nytt kontor och 
beslutade sig för att uppgradera videkonferensutrust-
ningen i sitt mötesrum, gjorde drivkraften att förbättra 
effektiviteten, kvaliteten och hållbarheten att de vände 
sig till Konftel. Det svenska teknikföretaget tillverkar 
högkvalitativa, användarvänliga kameror och konfe-
renstelefoner för videokonferenser och har även gjort 
hållbarhet till ett kärnvärde i företagets mission – som 
en Climate Neutral-certifierad organisation.

FORTSATT FRAMGÅNG
Enligt Controlled Thermal Resources Real Estate 
Manager, Paul Magana, behövde företaget en prisvärd, 
plattformsoberoende videokonferenslösning som skulle 
möjliggöra samarbete via Zoom, Teams, WebEx eller nå-
gon av de andra tjänster en kund eller en partner kunde 
tänkas använda.

“Under de senaste två-tre åren har virtuellt samarbete 
och videokonferenser ingått i våra dagliga arbetspro-
cesser, och den utrustning i konsumentklass vi använde 
räckte helt enkelt inte till,” förklarar Magana. “Att tydligt 
kunna se och höra våra samarbetspartners på distans är 
avgörande för vår fortsatta framgång. Knepiga instal-
lationsprocesser, ofta förekommande problem med 
anslutning och skärmdelning, liksom dålig ljud- och 
bildkvalitet fick oss att inse att vi behövde något bättre.”

Efterforskningar och samtal med kollegor fick företa-
gets beslutsfattare att välja den robusta konferenste-
lefonen Konftel 800 och den användarvänliga video-
kameran Cam50 1080P med panorering, lutning och 
12 gångers zoom. Det första konferensrummet som 
uppgraderades har nu två av varje, vilket ger full rum-
stäckning till en bråkdel av priset för konkurrenternas 
lösningar.

KONFTEL EFFEKTIVISERAR KONFERENSER 
FÖR DET HÅLLBARA LITIUMFÖRETAGET 
CONTROLLED THERMAL RESOURCES 
FALLSTUDIE



2/2

“Vi tittade på flera olika lösningar men Konftels trådlösa 
produkter, som kan köras via Power over Ethernet, gav 
signifikanta fördelar för vårt rum samtidigt som de var 
ett av de mest prisvärda alternativen,” fortsätter Magan. 
Att Konftel dessutom är en av branschens starkaste fö-
respråkare för koldioxidneutrala processer och produk-
ter gjorde det till ett perfekt val som kom att överträffa 
alla våra förväntningar.”

FANTASTISK KVALITET
Magana påpekar att en del av de övriga lösningar de tog 
i beaktande hade krävt att de rev upp betonggolv för 
att dra nya kablar, vissa använde inte ens standardkablar. 
Konferenstelefonen Konftel 800, å andra sidan, drivs 
av PoE (Power over Ethernet) och använder Bluetooth 
för snabb och enkel anslutning, oavsett vem som leder 
mötet.

Förutom kamerorna och konferenstelefonerna är Con-
trolled Thermal Resources nya konferensrum utrustat 
med en 85-tums väggmonterad digital skärm med en 
Apple Mac Mini monterad bakom den. Tack vare denna 
teknikkombination kan användarna snabbt och enkelt 
dra igång möten utan allt det strul som den tidigare ut-
rustningen medförde. Tidigare mötesledare var tvungna 
att ansluta sin laptop till rummets utrustning och kon-
trollera att allt fungerade smidigt före varje möte, något 
som sänkte effektiviteten och ofta krävde IT-support.

“Det nya system vi designade är enklare och mer 
tillförlitligt och kvaliteten har varit fantastisk,” berättar 
Magana. Första gången vi genomförde ett möte med 

20 chefer från alla olika platser uppstod varken teknikfel 
eller avbrott, varenda ord och varje bild var kristallklart 
och deltagarna kunde dela sina skärmar utan problem. 
Den enorma skillnaden mellan den gamla lösningen 
och Konftels proffsutrustning har revolutionerat våra 
dagliga möten.”

Controlled Thermal Resources grundades 2013 och 
växer snabbt med sina innovativa hållbara processer, 
något som väcker intresse från andra företag över hela 
världen som förlitar sig på professionella verktyg för 
virtuellt samarbete.

Eftersom både Controlled Thermal Resources och Kon-
ftel satsar på utsläppsminskningar och hållbarhet är det 
inte konstigt att man ger stöd åt varandras verksamhet. 
Samtidigt skapar litiumföretaget nya sätt att kraftför-
sörja framtiden.

Utrustning: 
• Konferenskameran Konftel Cam50 x 2
• Konferenstelefonen Konftel 800 x 2

Viktigt för Controlled Thermal Resources: 
• Förbättrad effektivitet, kvalitet och hållbarhet på nytt kontor och 

uppgradering av mötesrum
• Hög prestanda, användarvänlig utrustning
• Prisvärd, plattformsoberoende videokonferens
• Power over Ethernet (PoE) och Bluetooth-anslutning av ljud
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Konftel är ledande inom produkter för samarbetslösningar. Ända sedan 1988 har vår mission varit att hjälpa människor runt om i världen att genomföra möten, oavsett avstånd. Vi vet att 
distanssamarbete är ett effektivt sätt att spara tid och pengar samtidigt som det bidrar till en mer hållbar värld. Vi är Climate Neutral-certifierade och kan därför erbjuda kunder att köpa 
utrustning för videokonferenser, med ett bibehållet gott klimatsamvete. Perfekt ljud och kristallklar videobild är avgörande för produktiva möten, det är därför vi alltid har den senaste tekniken i 
våra samarbetslösningar. Vår ljudteknik OmniSound® är inbyggd i Konftels alla konferensenheter. Produkterna säljs globalt under varumärket Konftel och vårt huvudkontor ligger i Umeå. Läs mer 
om företaget och produkterna på konftel.com.


