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Konftel Video Collaboration
Prisvärda paket för smidiga videokonferenser
i alla typer av mötesrum
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KONFTEL VIDEO COLLABORATION

Tre saker du alltid kan räkna med

KRISTALLKLART MED OMNISOUND®
Användarna kan luta sig tillbaka och avslappnat delta i konversationen, höra och bli
hörda utan ansträngning. Konftels ljudteknik OmniSound® med full-duplex
garanterar ett verkningsfullt och kristallklart ljud i båda riktningarna.

GARANTERAT TRASSELFRITT
Det räcker med en enda USB-kabel för
att koppla in kameran, ljudenheten och
rummets skärm till collaboration-appen i
laptopen. Konftel OCC Hub knyter ihop
allt till ett smidigt kit. Läs mer om hur det
funkar på nästa sida.

IMPONERANDE VIDEOKVALITET
Konftels USB-konferenskameror ger en
bildkvalitet som imponerar i videomötet.
För små huddle rooms behövs en bred bildvinkel och 4K-upplösning. För medelstora
och stora mötesrum, en PTZ-kamera med
optisk zoom. Oavsett kamera, får du dem
till en bråkdel av priset med jämförbara
konferenskameror.
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KONFTEL ONE CABLE CONNECTION HUB

Så här funkar det

Det är det enkla som är det geniala, eller hur? Så här sitter
komponenterna i videopaketen ihop och det är Konftel OCC
Hub som gör lösningen så smidig att sätta upp och använda.
Konftel OCC Hub är precis som namnet säger navet i paketlösningen. Den ger One Cable Connection till konferenskameran, högtalartelefonen och skärmen.

Det innebär i praktiken att våra paketlösningar fullt ut
stödjer BYOC, att användaren kan ta med sig samarbetstjänsten på valfri laptop med USB till mötesrummet. Den är
Plug-N-Play via USB-anslutningen och behöver inga extra
drivrutiner för den som har en modern version av Windows
som operativsystem* på datorn.

* Konftel OCC Hub använder DisplayLink och drivrutinen finns redan på din dator om du har Windows 10 (1607) Anniversary Update eller senare.
Drivrutiner för andra operativsystem hittar du på konftel.com/occ

TA MED DIG MÖTET
Det spelar ingen roll vilken
app eller molntjänst du föredrar som samarbetsverktyg: Skype, Teams, Zoom,
Webex, Lifesize, BlueJeans,
Circuit, GoToMeeting eller
någon annan. Ta med dig
mötet på din dator, plugga
in och kör igång.

3

K O N F T E L . C O M

KÄNSLAN AV NÄRVARO

Videolösningar för alla mötesstorlekar
Vi har ett brett utbud av videopaket för flera olika mötesstorlekar och scenarier.
Oavsett om det handlar om små huddle rooms eller stora styrelserum kan du lita på att det paket
du väljer är optimerat för en bra upplevelse av både ljud och bild i den specifika situationen.
Enkelheten som kommer med hubben och Konftels One Cable Connection finns alltid med.

SMALL
Upp till 6 personer

MEDIUM
Upp till 12 personer

MEDIUM-LARGE
Upp till 20 personer

I små mötesrum behöver kameran
kunna placeras nära bordet.
Här är det viktigt med en bred
bildvinkel som fångar in alla
mötesdeltagare naturligt, utan att
de behöver tränga sig in i bilden.
I vårt huddle room-paket ingår en
4K-kamera med 123° bildvinkel.
WDR-tekniken levererar dessutom
en balanserad bild oavsett ljusförhållande.

Konferenskameran
med
4Kupplösning och digital PTZ (Pan
Tilt Zoom) fungerar utmärkt även
i det medelstora mötesrummet.
Tack vare den detaljrika bilden
kan du zooma in så att deltagarna
placeras optimalt i utsnittet, utan
att videobilden förlorar i upplevd
kvalitet.

I de stora konferensrummen
behövs en riktig PTZ-kamera med
optisk zoom och en snävare bildvinkel för att skapa den rätta känslan
av närvaro. I vissa fall är det också
ett bra val för ett medelstort rum.
Kameran kan placeras med avstånd
till mötesdeltagarna utan att de
ser ut att sitta långt bort. Zooma in
ansiktet på den som presenterar
eller visa detaljer i ett produktprov
med imponerande skärpa och klarhet.

Som sällskap följer den briljanta
högtalartelefonen Konftel Ego med,
för en kristallklar ljudupplevelse i
båda ändarna av konversationen.

Med ett större rum följer behovet
av en kraftfullare högtalartelefon.
I våra medium-paket ingår en
modell från Konftel 55-serien, som
har kapacitet att både fånga upp
vad alla i rummet säger och återge
dialogen tydligt och klart.
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Konftel är ledande inom produkter för samarbetslösningar. Ända sedan 1988 har vår mission varit
att hjälpa människor runt om i världen att genomföra möten, oavsett avstånd. Av erfarenhet vet
vi att distanssamarbete är ett effektivt sätt att spara tid och pengar samtidigt som det bidrar till
en bättre miljö. Perfekt ljud och kristallklar videobild är avgörande för produktiva möten, det är
därför vi alltid har den senaste tekniken i våra samarbetslösningar. Vår ljudteknik OmniSound®
är inbyggd i Konftels alla konferensenheter. Produkterna säljs globalt under varumärket Konftel
och vårt huvudkontor ligger i Umeå. Läs mer om företaget och produkterna på konftel.com.

Här behövs en högtalartelefon med
extra mikrofoner för att utöka den
effektiva ljudupptagningen. De
flesta av de stora paketen erbjuder
dessutom hybridkonferens, där det
går att kombinera webbmöten med
vanliga telefonsamtal.

