OPTIMAL A VIDEOMÖTEN.
OAVSET T PL ATS OCH RUM.
UTBILDANDE L ÄSNING

Optimala videomöten. Oavsett plats och rum.
Professionella och användarvänliga videolösningar för allt från
personliga till stora videomöten.
Konftel har video- och ljudprodukter
för såväl skrivbordet som konferenser
i stora mötesrum. Från små, professionella kameror som du hänger på
skärmen till stora videolösningar med
konferenstelefoner och extra mikrofoner. Gemensamt är enkelheten och
att allt kan anslutas via USB – vi kallar
det Bring Your Own Meeting. Fungerar
med alla samarbetsverktyg: Microsoft
Teams, Zoom, Google Meet med flera.

PERSONLIGA VIDEOMÖTEN
Eftersom vi har allt längre och viktigare videomöten behöver den personliga arbetsplatsen fungera på samma nivå
som officiella mötesrum. Se till att du väljer utrustning som
är lättanvänd samtidigt som den förmedlar en professionell
upplevelse av kvalitet och dialog som flyter.

I mötesrummet behöver användaren bara koppla in en enda
kabel i sin laptop för att få ljud, kamera och bild.

VIDEO I MÖTESRUMMET
Investera i lösningar som som kan skalas upp och ner för att
man ska kunna glesa ut sittplatserna i mötesrummet.
En BYOM-lösning (Bring Your Own Meeting) är ett perfekt
val som gör att man slipper dela enheter eftersom användarna tar med sin egen laptop för att delta i och leda
möten.
På nästa sida förklarar vi skillnaden mellan olika situationer
och olika behov.
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BRA ATT VETA FÖR VIDEO I MÖTESRUMMET
Kameran

Ljudet

Användandet

BILDKVALITET
Att få se den man pratar med adderar
en viktig dimension till samtalet. Hur
skarp och detaljerad bilden är beror
delvis på upplösningen, som anges i
pixlar. Full HD motsvarar 1080 pixlar
och Ultra HD (4K) 2160 pixlar när man
mäter vertikalt.

LJUDKVALITET
Att höra och höras bra är avgörande
för att dialogen ska flyta. Våra ljudenheter är anpassade för olika mötesstorlekar för att optimera användarupplevelsen. Samtidigt kan man aldrig ha för
bra ljud så man ångrar sällan att man
investerat i en ljudenhet som är överdimensionerad för mötets storlek.

ENKEL INSTALLATION
Våra videolösningar är både enkla att
installera och använda och kräver ingen
större förkunskap. Kamera, ljudenhet
och skärm kopplas in i OCC-hubben,
dit användaren ansluter.

BILDVINKEL
I mindre mötesrum sitter man oftast
nära kameran och då behöver man en
kamera med vidvinkel för att slippa
luta sig fram över bordet för att synas.
Bildvinkel anges i grader och ju högre
värde desto mer vidvinkel.
PTZ/EPTZ
En motordriven optisk PTZ ger möjligheten att förlustfritt fånga hela mötesrummet genom att panorera/tilta/
zooma kameran. EPTZ betyder att det
sker digitalt inom den fasta bildytan.
PRESETS
Med presets ställer du i förväg
fokuspunkter för kameran i rummet.
En knapptryckning ändrar direkt
bildutsnittet till att visa exempelvis en
whiteboard.

OMNISOUND®
Konftels ljudteknik OmniSound® garanterar ett verkningsfullt och kristallklart
ljud i båda riktningarna. Den stödjer
full-duplex, eko-släckning, brusreducering och annan optimering av mötesljudet.
EXPANSIONSMICKAR
Utöka ljudupptagningen genom att
addera expansionsmickar.
DAISY-CHAIN
I riktigt stora situationer där det krävs
både utökad ljudupptagning och
ljuddistribution finns möjligheten att
koppla ihop flera ljudenheter för att
alla deltagare ska få en behaglig ljudupplevelse.

EN KABEL FÖR ATT STARTA
Vanligtvis behöver man koppla in flera
kablar i sin laptop för att få ljud, kamera
och skärm att fungera. Vår OCC-Hub
ger enkelhet i mötesrummet. Den
orange kabeln är allt användaren behöver koppla in i sin laptop för att skapa
en komplett videolösning.
PLATTFORMSOBEROENDE
Konftels videopaket ger full flexibilitet
att välja mötestjänst. De är plattformsoberoende och fungerar till
exempel med Microsoft Teams, Zoom
eller Google Meet.
FRIA UPPDATERINGAR
Investera i produkter som ger kostnadsfria uppdateringar av mjukvaran
för att säkerställa en hållbar lösning
över tid.

BRA ATT VETA FÖR VIDEO VID SKRIVBORDET
Kameran

Ljudet

Användandet

BILDKVALITET
Precis som i mötesrummen behöver
bildkvaliteten vara skarp. Många affärskritiska möten behöver tas digitalt så
se till att visa dig från din bästa sida.

LJUDKVALITET
Om du inte själv hör eller hörs tydligt
av personerna på andra sidan, kan
tillfället till en bra deal gå förlorad.
En högtalartelefon ger dig frihet att
röra dig fritt i rummet samtidigt som
du får en behaglig ljudupplevelse.

ENKEL INSTALLATION
Våra produkter kopplas enkelt in med
USB samtidigt som de är rättfram och
enkla att använda. Kameran hänger du
enkelt fast på din externa bildskärm
alternativt använder tripodfästet.

BILDVINKEL
Vid skrivbordet sitter man oftast
mitt framför kameran, så 90 graders
bildvinkel räcker gott och väl för en
naturlig bild utan förvrängningar.
INTEGRITET
Ett inbyggt linsskydd säkerställer att
kameran är avstängd när du vill vara
privat.

OMNISOUND ®
Konftels ljudteknik OmniSound®
garanterar ett verkningsfullt och
kristallklart ljud i båda riktningarna.
Den stödjer full-duplex, eko-släckning,
brusreducering och annan optimering
av mötesljudet.

PLATTFORMSOBEROENDE
Oavsett om man använder Microsoft
Teams, Zoom eller Google Meet, så
fungerar det med våra USB-anslutna
produkter. Det ger full frihet att delta i
alla möten oavsett mötestjänst.

Se våra produktguider för videolösningar och kameror för att hitta din optimala lösning.
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