Med en CVI-integration bindes samarbejdet og
kommunikationen sammen. Det øger produktiviteten og effektiviteten på tværs af teams og
lokationer og det forbedrer brugeroplevelsen.

Sådan får du videoudstyr og
mødeplatforme til at tale sammen
Det virtuelle samarbejde udfordres
Under Corona er vi blevet fuldstændig afhængige af
vores digitale kommunikations- og samarbejdsløsninger. Mange har bl.a. vænnet sig til at bruge Microsoft
Teams, imens alle har arbejdet hjemme, når der holdes
onlinemøder med kolleger. Men i takt med at flere og flere
medarbejderne igen kan vende mere tilbage til kontoret,
oplever mange, at deres Microsoft Teams løsning ikke kan
tale sammen med de videosystemer, som er monteret
rundt omkring i virksomhedens fysiske mødelokaler. Det
giver nogle forskellige udfordringer i forhold til det virtuelle
samarbejde – især når man har behov for at deltage i
onlinemøder.
Der er brug for løsninger, der kan tale sammen
Velfungerende videokonferenceløsninger er et uundværligt digitalt kommunikations- og samarbejdsværktøj for
enhver organisation, som har medarbejdere, der
arbejder hjemmefra eller sidder spredt rundtomkring
på virksomhedens forskellige lokationer. For at være en
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velfungerende hybrid arbejdsplads har man brug for
forskellige typer af videomødelokaler, som gør det nemt
for medarbejderne at samarbejde på tværs af lokationer,
teams og platforme – uanset hvor de befinder sig, og
uanset hvilken digital kommunikations- og samarbejdsplatform de benytter. Man har med andre ord behov for
løsninger, der kan tale sammen og er nemme at bruge.
Ikke kun fordi det fremmer produktiviteten og effektiviten,
men også fordi det fremmer arbejdsglæden.
Forskellige platforme benytter forskellige sprog
Desværre er det sådan, at de forskellige kommunikationsog samarbejdsplatforme ikke er født med evnen til kunne
kommunikere sammen, bl.a. fordi Microsoft Teams ikke
anvender samme protokol som andre videokonferenceløsninger. Det har Pexip dog en løsning på. De har nemlig
udviklet en cloudbaseret videointegration, som gør det
muligt for virksomhedens forskellige videosystemer at
tale sammen med Microsoft Teams.

Fordi Microsoft Teams og virksomhedens videosystemer taler to forskellige sprog, kan de ikke kommunikere sammen.
Derfor er der brug for en løsning, som kan fungere som en
slags tolk, der oversætter de to sprog, de forskellige platforme benytter, for at de kan tale sammen. Det er her Pexips
Cloud Video Interop-integration kommer ind i billedet. Den
gør det muligt at deltage i et Microsoft Teams møde fra et
hvilket som helst af virksomhedens videomødelokaler, som
f.eks. anvender Polys videoløsninger.
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Hold bedre onlinemøder
Pexips CVI-integrationen skaber markant bedre muligheder for at holde effektive virtuelle møder, fordi alle mødedeltagerne får den samme høje kvalitet og den samme
gode oplevelse, uanset om de sidder derhjemme og logger på mødet fra deres egen PC, eller benytter videoudstyret i et af virksomhedens videomødelokaler til at logge
på mødet i Microsoft Teams.

”

Pexips CVI-integration giver brugerne mulighed for at planlægge
og afholde Microsoft Teams møder,
hvor de gør brug af Polys professionelle videosystemer. Det gør det
muligt at kommunikere, samarbejde
og afholde møder på tværs af de
to løsninger - hvilket er noget vores
kunder har efterspurgt meget, fordi
det betyder, at man får en meget
større frihed og fleksibilitet, samt en
langt bedre brugeroplevelse.
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Ved at bygge bro mellem videomødelokalerne og Microsoft
Teams, via en Cloud Video Interop integration, får alle, der
enten anvender Microsoft Teams eller virksomhedens videosystemer, adgang til det samme online møde.

En CVI-integration binder samarbejdet sammen
Ved hjælp af Pexips CVI-integration kan alle, der
både anvender Microsoft Teams og Polys videosystemer, få adgang til det samme onlinemøde. Det
giver bedre muligheder for at holde effektive interne
møder med kolleger, og deltage i eksterne møder
med samarbejdspartnere og kunder. Det binder
både kommunikationen og samarbejdet bedre sammen på tværs af teams, afdelinger og lokationer.
Bedre mødefaciliteter giver bedre brugeroplevelser
Ved at bygge bro mellem videomødelokalerne og
Microsoft Teams skaber Pexip en forbindelse, som
giver en langt bedre mødeoplevelse. Det betyder
f.eks., at man slipper for at sidde sammen rundt om
bordet i mødelokalet med hver sin PC og kigge på
hver sin skærm for at kunne følge med i en præsentation, eller for at kunne se alle dem, der deltager i
mødet fra andre lokationer.
Arbejd når og hvor du vil i den hybride virkelighed
Der er ikke nogen tvivl om, at fremtidens vindervirksomheder bliver dem, der forstår at udnytte alle de
muligheder og fordele, som opstår sammen med
den nye hybride virkelighed. Der er heller ingen tvivl
om, at de virksomheder, der kan finde ud af at hånd-

PC’en er blevet bedre som videoværktøj,
men den kommer dog aldrig i nærheden af
at kunne levere den samme kvalitet, som et
ordentligt videosystem, der er sat professionelt op. Med Pexips CVI-integration har
alle mødedeltagere mulighed for at deltage på lige fod i onlinemøder, uanset hvor de
opholder sig og hvilken platform, de anvender. Når udstyret i videomødelokalerne kan
kommunikere med Microsoft Teams, via
en Pexip Cloud Video Interop integration,
får alle adgang til det samme onlinemøde i
Microsoft Teams - uanset om de logger på
via deres egen PC derhjemme, anvender
en smartphone når de er på farten, eller
sidder i et videolokale. Udover at det giver
medarbejderne en langt større fleksibilitet, giver det også en langt bedre og mere
ensartet mødeoplevelse for alle.
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tere forskellige digitale samarbejds- og videokommunikationsløsninger fra forskellige leverandører – og kan få dem
til at tale sammen, kommer til at klare sig bedre i fremtiden.
For vi går en tid i møde, hvor arbejdet ikke kun vil foregå et
specifikt sted, men mere vil blive set som en aktivitet, som
foregår uafhængigt af tid og sted.

og afdelinger, uanset hvor de opholder sig og hvilke samarbejdsløsninger, de benytter. Det skal både være nemt,
sikkert og fleksibelt at benytte de forskellige videokonferenceløsninger til interne og eksterne møder, uanset hvor
man logger på fra. Og det er vigtigt, at man kan minimere
spildtid - og den frustration og irritation, det skaber.

Fremtidens arbejdsplads er digital
I den nye hybride virkelighed er det en vigtig forudsætning for, at medarbejderne fortsat kan skabe resultater
og generere værdi til virksomheden, at de har optimale
muligheder for at arbejde tæt sammen på tværs af teams

Med en CVI-integration fra Pexip kan man benytte sine
foretrukne digitale kommunikations- og samarbejdsløsninger, når man deltager i onlinemøder – og samtidig opnå
en stor fleksibilitet og en langt bedre brugeroplevelse, når
man arbejder ”From Anywhere”.

Der er ingen tvivl om, at integrationen mellem virksomhedens videosystemer og Microsoft Teams
bliver en gamechanger i forhold til den måde, vi
kommer til at kommunikere og samarbejde på i
fremtiden. Nu åbnes der for alvor op for, at vi kan afholde endnu bedre onlinemøder på tværs af både
enheder, lokationer og platforme. Her er der faktisk
tale om en lille revolution indenfor vores branche.
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