
Den ultimative videoløsning 
til den hybride arbejdsplads
I takt med at hjemme arbejdet er blevet langt mere udbredt, har vi set, hvor vigtigt det er at have  
de rigtige videokommunikationsløsninger, som gør det nemt at samarbejde effektivt på tværs af  
organisationen – uanset hvor man opholder sig. 

Alt tyder på, at hjemmearbejdet er kommet for  
at blive, og at en stor del af vores fremtidige  
arbejdsliv flytter permanent fra kontoret og hjem 
i privaten. Det betyder, at vi vil få et langt mere 
fleksibelt arbejdsliv, når den hybride arbejds
plads bliver mere reglen end undtag elsen. 

Ny videokommunikationsteknologi binder samarbejdet 
sammen
Fremover vil vi se, at en stor del af medarbejderne kommer 
til at arbejde lige så meget hjemmefra, som fra kontoret. 
Derfor vil kravene til de videokommunikationsløsninger og 

samarbejdsplatforme, vi benytter, stige, og behovet for at 
få installeret det nødvendige videoudstyr i alle virksomhed
ens mødelokaler, vil vokse. 

For at kunne skabe de bedste virtuelle brugeroplevelser, 
er man nødt til at opgradere rammerne for onlinesamar
bejdet. Derfor er er det nødvendigt at oprette flere mindre 
videorum, hvor medarbejderne har mulighed for uforstyrret 
at samarbejde én til én eller i mindre teams, på tværs af 
lokationer, afdelinger og platforme. På den skabes der en 
bedre sammenhæng i arbejdet, og onlinesamarbejdet 
bindes endnu bedre sammen.

Den nye globale måde at arbejde på
Det er vurderingen fra Gartner, at 30% af alle  
medarbejdere vil arbejde hjemmefra mindst én dag 
om ugen inden 2024. Globalt svarer det til 600 millioner 
mennesker.  

Og af dem vil 30%, hvilket svarer til næsten 200 millioner 
mennesker, arbejde remote på fuld tid.
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Kilde: Gartner (August 2020)



Videomøder øger fleksibiliteten og effektiviteten
Videomøder er kommet til at fylde meget i vores arbejdsliv, 
og det vil uden tvivl blive endnu mere udbredt og integreret 
i den måde, vi kommer til at kommunikere og samarbejde 
på i fremtiden. Udover at det giver medarbejderne en større 
fleksibilitet, har vi også lært, at de digitale kommunikations
løsninger er effektive samarbejdsredskaber, som forkorter 
de interne beslutningsprocesser, både mellem medarbej
dere internt i virksomheden – og i forhold til kunder og eks
terne samarbejdspartnere. Netop fleksibiliteten og evnen 
til at træffe hurtige beslutninger er for mange virksomheder 
en nødvendighed for at kunne tilpasse forretningen til et 
konkurrencepræget marked i konstant bevægelse. 

Øg produktiviteten og effektiviteten med Pexip og Poly
I takt med at antallet af videomøder er eksploderet,  
har vi stiftet bekendtskab med nye begreber som  
”The New Normal”, ”Work from Anywhere” og ”Hybrid 
Working”. Digitaliseringen buldrer afsted, og rigtig 
mange virksomheder er allerede godt i gang med 
deres digitale transformation. Det er vigtigt at få op
graderet organisationens digitale kommunikations  
og samarbejdsløsninger. Det er nemlig helt afgørende 
for den hybride arbejdsplads, at medarbejderne kan 
opretholde den samme produktivitet og effektivitet  
uanset om de arbejde hjemme eller er på kontoret.  
Og her er collaborationløsningerne fra Pexip og Poly 
det perfekte match, fordi denne kombination gør det 
nemt, effektivt og sikkert at samarbejde på tværs af 
organisationer, teknologier og landegrænser. 

Bedre møde og brugeroplevelser
I løbet af kort tid er der sket en eksplosion i antallet af 
videomøder, og der findes mange forskellige videokom
mu nikationsløsninger på markedet, og mange forskellige 
video endepunkter med forskellige brugerinterfaces og 
features, som det kan være svært at vælge imellem. Hos 
NetDesign er vi eksperter i at designe, implementere og 
vedligeholde skræddersyede collaborationløsninger fra 

Poly og Pexip. Den kombination er et perfekt match, fordi 
Polys videoendepunkter sikrer en meget høj videokvalitet, 
der sammen med Pexips fleksible mødeplatform, giver 
en ensartet mødeoplevelse på tværs af forskellige nye 
og gamle videoendepunkter fra forskellige producenter, 
browsers og apps, som løfter brugeroplevelsen til nye 
højder – uanset hvilen platform du benytter. 

Pexip og Poly – videomøder tilpasset dine behov
Med Polys video endepunkter får I en bred portefølje af video
udstyr som bl.a. indeholder webkameraer som passer til 
hjemmekontoret samt video endepunkter til virksomhedens 

små Huddle Rooms eller jeres forskellige mødelokaler i 

alle størrelser. Det gør det nemt for jer at udskifte gamle 
endepunkter løbende, eller opgradere, optimere og udvide 
antallet af videoendepunkter uden en komplet udskiftning 
af hele jeres videokonferenceløsning. Det sparer jer for 
en række omkostninger, samtidig med, at I får en konsist
ent mødeoplevelse med de nyeste features  uanset om I 
arbejder hjemme, på farten eller på kontoret  uanset hvilket 
video endepunkter, I benytter.



Pexip bygger bro mellem Microsoft Teams og Poly  
videoendepunkter
Er dit møde indkaldt via Microsoft Teams, kan man via  
Pexips Cloud Video Interop CVI) integration stadig deltage 
i mødet, når man kalder op fra et af virksomhedens eksi
sterende endepunkter. På den måde har alle mødedeltag
ere mulighed for at deltage på helt lige vilkår, og alle får den 
samme gode og ensartede mødeoplevelse.

Sådan fremtidssikrer du din collaborationløsning
Med videokonferenceløsning fra Pexip og video endepunk
ter fra Poly, leveret og installeret af NetDesign, kan I opti
mere jeres nuværende videokonferenceløsning og sikre, at 
I fortsat kan benytte jeres eksisterende endepunkter i alle 
jeres mødelokaler. Samtidig får I en løsning, som gør, at  
medarbejderne kan afvikle alle de videomøder, de har 
behov for i den gode kvalitet, de fortjener. 

Jeres fordele 

•    I NetDesign rådgiver og hjælper vi jer med at finde  
den rigtige løsning ud fra jeres behov og de video 
scenarier, mødelokaler, integrationer, onpremise  
eller cloudløsninger, I ønsker eller allerede benytter. 

•    Vi sammensætter den løsning, der passer til jeres 
behov, og opsætter integrationer til eksisterende  
samarbejdsløsninger  uanset om I ønsker det som  
en onpremise eller cloudløsning, og uanset om I  
ønsker det som en fuld Managed Service eller  
asaService løsning. 

•    I behøver ikke at bekymret jer om, hvorvidt jeres  
videokonference overholder gældende og  
kommende GDPRkrav og databehandleraftaler.  
NetDesign er garant for, at lovgivningen til enhver  
tid er overholdt. 

•    Sikkerheden i løsningen er på højeste niveau. Alle  
kald vil være krypteret endtoend og er placeret  
på datacentre indenfor EU. 

Få det optimale ud af jeres investering
I den hybride virkelighed skal gamle og nye teknologier 
også fungere sammen. Det er vigtigt, at de forskellige plat
forme kan tale sammen, for det er forudsætningen for at 
man kan samarbejde effektivt – og det gælder uanset om 
man arbejder hjemme eller er på kontoret. 

I takt med at vi kommer til at arbejde mere hjemme, rykker 
større dele af virksomhedens kommunikation og samarbej
de online til nye digitale platforme – og virksomhederne har 
brug for, at medarbejderne rykker med, men det kan være 
forbundet med en række udfordringer.  Det ikke er alle, der 
har de kompetencer eller de nødvendige forudsætning er 
for at kunne udnytte de nye digitale kom munikations og 
samarbejdsværktøjer fuldt ud. 

De nye komplekse og integrerbare digitale løsninger giver 
nye muligheder, men for at man kan udnytte mulighederne 
optimalt, må man lære teknologierne at kende. Det kræver 
oplæring og træning at bruge de nye systemer og plat
forme i praksis for at få det maksimale ud af dem – og det 
kræver løbende opfølgning. 

Hos NetDesign kan vi hjælpe med at løfte medarbejderes 
digitale kompetencer gennem træning og adoption, så 
de kan lære at udnytte løsningerne optimalt. Det er vigtigt 
– både for den enkelte medarbejder, men også for virk
somheden, for det betyder, at I får det optimale ud af jeres 
investering i optimering af eksisterende eller indkøb af nye 
videokommunikations og samarbejdsløsninger, så I kan 
udvikle og vækste jeres forretning. N
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Skriv til os:  
kundecenteret@netdesign.dk

Følg os på:  
LinkedIn 

Ring til os:  
+45 4435 8000

Læs mere her:  
netdesign.dk 
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