
Få videoudstyr i dine 
mødelokaler as-a-Service
Under Corona accelererede digitaliseringen med flere år, og den ændrede vores måde at arbejde og 
samarbejde på – måske for altid. Der er ikke længere nogen tvivl om, at vi kigger ind i en ny virkelighed, 
hvor vi kan forvente, at video i endnu højere grad bliver inkluderet som et vigtigt kommunikations- og 
samarbejdsværktøj, og dermed bliver en fremtrædende del af alle møder.

NetDesign Room Systems

Brugen af videoløsninger er eksploderet
Antallet af videomøder på populære kommunikations- og 
samarbejdsplatforme, som bl.a. Microsoft Teams og Cisco 
Webex, er steget eksplosivt, mens vi primært har arbejdet fra 
hjemmet. Vi har stiftet bekendtskab med nye begreber som 
”Work from Anywhere” og ”Hybrid Working”, og vi har gjort en 
masse erfaringer med at arbejde hybridt under Corona, som 
vil komme til at præge vores arbejdsformer og måden, vi 
samarbejder på i fremtiden. 

Vi vil i højere grad kommer til at opleve, at vi ikke længere kan 
gå ud fra, at de kolleger, vi samarbejder mest med, nødven-
digvis befinder sig på det samme kontor som os. Enten fordi 
de opholder sig på en anden af virksomhedens lokationer, 
og vælger at transportere sig mindre, eller fordi de vælger at 
arbejde mere hjemmefra. 

Derfor vokser behovet for at få installeret det nødvendige 
videoudstyr i alle virksomhedens mødelokaler, som kan 
skabe gode sammenhængende brugeroplevelser. Behovet 
for at få oprettet mindre videorum, hvor medarbejderne har 
mulighed for uforstyrret at samarbejde virtuelt én til én eller i 

mindre teams, vil også vokse. Og det kræver investeringer i 
nye løsninger som NetDesign Room Systems.

Hvordan fungerer NetDesign Room Systems?
NetDesign Room Systems er en all-inclusive service, hvor 
vi stiller video endepunkter til rådighed,  som inkluderer alt 
det, I har brug for. Vi rådgiver jer om, hvilke videoendepunk-
ter der passer til jeres behov ud fra forskellige scenarier, 
som kan være alt lige fra skitsering af virtuelle samarbejds-
scenarier til optimering af fysiske lokaler. 

Videoendepunkterne bliver installeret og konfigureret af 
professionelle installatører. Derudover bliver de registreret 
på en Cloud videokonference platform, som løbende op-
dateres med de nyeste teknologier og der tilføres løbende 
nye features til videoendepunkterne. Hvis udstyret skal 
udskiftes eller aftaleperioden udløber, sørger vi for nedtag-
ningen af udstyret. 

NetDesign Room Systems er en fuld as-a-Service løsning, 
hvor NetDesign tager det fulde ansvar for driften af video-
endepunkterne. 

  NetDesign Room Systems er en as-a-Service løsning, 
hvor NetDesign tager det fulde ansvar for driften af video-
endepunkterne. 



NetDesigns as-a-Service løsning indeholder følgende:

• Support (fra ‘Hverdage 8-16’ til ‘Alle dage 24/7’)
• Monitorering med dashboard overblik
• Patch Management (opdateringer)
• Lifecycle Management 
• Uddannelsesforløb (add-on)
• Slutbruger support (add-on)

Får I behov for specialudvikling, som involverer ekspert-
viden, f.eks. ved installation af en Cloud Video Interop (CVI) 
integration til Microsoft Teams, så har I mulighed for at 
benytte vores kompetente konsulenter. Denne omkostning 
kan også indregnes i prisen for den månedlige betaling.

Hvorfor vælge en as-a-Service løsning?
Vores as-a-Service løsninger er attraktive for jer, som ikke 
ønsker at foretage en stor her-og-nu investering. I vores as-
a-Service løsninger er samarbejdsaftalen nemlig bygget 
op omkring en fast månedlig betaling per video endepunkt 
inkl. alle ydelser og services, i stedet.

Når I vælger NetDesign Room Systems, får I en attraktiv og 
fremtidssikret aftale, som sikrer jer adgang til det nyeste 
videoudstyr på markedet. 

Peace of Mind 
Formålet med vores a-a-Services er at sikre jer ro og tid 
til at fokusere på jeres kernekompetencer, så I kan ud-
vikle jeres kerneforretning. Derfor tager vores teknikere 
og eksperter sig af den daglige drift, vedligeholdelse og 
monitorering af alle jeres endepunkter, hvilket sparer jer for 
mange ressourcer til f.eks. uddannelse af medarbej dere 
– og vi stiller naturligvis kun det nyeste og bedste udstyr til 
rådighed for jer. 

Peace of Mind betyder også, at I ikke behøver at bekymre 
jer om, hvorvidt jeres videokonference overholder gæld-
ende og kommende GDPR-krav og databehandleraftaler. 
NetDesign er garant for, at lovgivningen til enhver tid er 
overholdt, og sikkerheden i løsningen er på højeste niveau. 
Alle kald vil være krypteret end-to-end og løsningen er 
placeret på datacentre indenfor EU.

Når I vælger NetDesign Room Systems, får I en attraktiv  
og fremtidssikret aftale, som sikrer jer adgang til det  
nyeste videoudstyr på markedet. 
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Room Systems

Du vælger din løsning i vores store portefølge af videoendepunkter og monitors ud fra 
nogle foruddefinerede modeller. Alle Cisco endepunkter vil som udgangspunkt blive 
registreret på Cisco Webex platformen.

Hjemmekontoret eller huddle rooms

Webex Desk serie fungerer som en personlig enhed til 
hjermmekontoret eller en delt enhed til et huddle room.  
Her får du en 4K-skærm, støjdæmpende mikrofoner,  
premium-højttalere, 4K kamera og indbyggede intelligente 
features.

Små, mellem eller store mødelokaler

Webex Room serien består af tre video bars, der pas-
ser til et lille, mellem eller stort mødelokale. De har inte-
grerede 4K kamera/-er, der framer lokale og deltagere 
samt støj dæmpende mikrofoner, premium-højttalere 
og ind byggede intelligente features. Sammen med en 
eller to Samsung monitors giver de en fremragende 
møde oplevelse i et hvert mødelokale.

All-in-one

Webex Room 55 er et flot designet endepunkt, der 
inde holder 4K kamera, 55” 4K-skærm og mikrofoner i én 
løsning. Endepunktet er en ideel løsning til mødelokaler 
med plads til 7-8 personer, hvor designet er vigtigt. 

Samsung Monitors

Samsungs QMT serie er professionelle monitors, der er 
optimale til videomøder. Skærmene har fx en mat over-
flade, så der ikke er genskin, lyser i en tilpas mængde og 
kan være i brug 24/7.

Vi har sammensat nogle attraktive bundles i tre størrelser 
55”, 65” og 75” som enkelt eller dual skærme. 

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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