
PC-BASERADE 
RUMSLÖSNINGAR ELLER 
BRING YOUR OWN MEETING?
TIPS & RÅD

PC-baserade rums-
lösningar eller Bring 
Your Own Meeting?
Nu finns det två olika alternativ 
att välja mellan när du investerar 
i videokonferensteknik: antingen 
en dedikerad rumslösning som 
Microsoft Teams Rooms, eller Bring 
Your Own Meeting där användarna 
tar med sin egen laptop och 
använder valfri app. Låt oss titta på 
vilket alternativ som passar dig bäst. 

Konferenslösningar för rum med en fast installerad 
PC, ofta baserade på en specifik mötesplattform, 
blir allt mer populära. Dessa förkonfigurerade rum är 
praktiska och enkla att konfigurera via fjärruppkopp-
ling av IT-avdelningen. Ibland kan de även komplette-
ras med extrafunktioner.

De tre huvudkategorierna av rumslösningar:
• Microsoft Teams Room
• Zoom Rooms
• Öppen PC-plattform (t.ex. Intel NUC)  

med föredragen mötesapp.

VÄCK MÖTET TILL LIV
En PC från exempelvis Lenovo eller Dell utgör kärnan 
i en rumsbaserad lösning. Men för att väcka liv i syste-
met måste en konferenskamera och högtalartelefon 
av hög kvalitet anslutas.
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Därför har Konftel tagit fram en uppsättning  
Attach-videokit som är specialanpassade för fasta 
rumslösningar och kombinerar mycket kompetenta 
konferenskameror och högtalartelefoner med en lång 
USB-ljudkabel för en optimal mötesupplevelse och 
flexibel installation.

TA HÄNSYN TILL RUMMETS DYNAMIK
Olika rumsstorlekar kräver olika utrustning. Antalet 
deltagare och hur långt ifrån varandra de sitter är 
grundläggande faktorer som påverkar kamerans bild-
vinkel, zoommöjligheter och ljudupptagningen.

Dessutom är datorns placering en viktig faktor, det vill 
säga avståndet till bildskärmen och högtalartelefonen. 
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Behövs en styrplatta eller ett trådlöst tangentbord 
och en trådlös mus? Konftels långa USB-ljudkabel 
optimerar rumskonfigurationen.

Daisy chain-kopplat ljud kan behövas för att utöka 
ljudupptagningen i större rum. Därför kan upp till tre 
Konftel 800-konferenstelefoner länkas samman med 
kablar för att öka räckvidden. Dessutom kan Konftel 
800 takmonteras och anslutas trådlöst till headset. 
Denna nya installationsmetod tillgodoser en växande 
efterfrågan på snyggare och mer flexibla rumskonfi-
gurationer och är perfekt för föreläsningar och utbild-
ningssessioner i större lokaler. Alla kiten kombinerar 
Konftels verklighetstrogna OmniSound®-ljud med 
exceptionella videoprestanda.

BRING YOUR OWN MEETING-ALTERNATIV
De rumsbaserade Attach-lösningarna utgör ett al-
ternativ till Konftels ursprungliga koncept Bring Your 
Own Meeting (BYOM). BYOM bygger på att använ-
daren tar med sig sin egen laptop med USB-port och 
använder valfri samarbetsapp eller molntjänst. Plugga 
bara in din laptop så är allt klart.

Vår One Cable Connection Hub gör det enkelt att 
ansluta den bärbara datorn med USB-port till kon-
ferenskameran, högtalartelefonen och skärmen. 
Plug-and-play-anslutningen gör att det inte behövs 
några särskilda drivrutiner så länge en modern Win-
dows-version är installerad på datorn. Användaren 
kan också välja att ansluta skärmen direkt till sin dator, 
normalt via HDMI.

BYOM erbjuder flexibilitet och valmöjligheter och 
ger användaren full frihet att välja mötesapp utan att 
begränsas av en förkonfigurerad rumslösning.

VALET ÄR DITT!
I en värld där samarbete blir allt viktigare finns det 
också fler valmöjligheter. Att göra rätt val kräver nog-
grann analys, men Konftel har lösningar som passar 
alla behov. Organisationer kan använda en kombi-
nation av fasta installationer och Bring Your Own 
Meeting för olika mötesrum. Det handlar om budget 
och individuella krav. Valet är ditt!


