
”Vi har mange forskellige brugere, og tidligere 
blev der ofte brugt værdifuld mødetid på at lede 
efter kabler og adapter for at koble op. Det klares 

nu trådløst med et enkelt klik.”

Tina Briting
IT chef, EUC Sjælland

MØDERUM - SESSIONS

Mere effektive møder
Møderum er en begrænset ressource, og det er derfor vigtigt, at de udnyttes bedst 
muligt. Det er ligeledes vigtigt, at møderne ikke bliver forsinket af deltagere, der ikke 
kunne finde det rigtige lokale eller af teknik, der drillede. Dnp Visiosign har en række 
løsninger til professionelle møder.  
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MØDERUM - SESSIONS

Enkelhed og effektivitet

Med sessions kan du nemt og hurtigt afvikle 
flotte præsentationer, effektive videokonferencer 
og interaktive workshops. En æstetisk og flot 
løsning, hvor alle dele spiller perfekt sammen - 
fra storskærm og pc, til lydsystem, mikrofon og 
webcam. Det hele kan styres fra et kontrolpanel, 
så du slipper for at skulle jonglere med 
forskellige fjernbetjeninger.

Brugervenlighed

Med sessions får du en brugervenlig løsning, 
som passer til alle jeres behov nu og i fremtiden. 
Vores professionelle installationsteam leverer og 
installerer sessions, og vi kører ikke, før det virker. 

Skræddersy jeres mødelokale med sessions

En sessions løsning er modul opbygget og består af, som minimum, et display, en kontrolskærm, et 
møbel og en trådløs adapter. Derudover kommer løsningen med et kamera, en højtaler og mikrofoner. 
Alle komponenter kan fås i forskellige variationer afhængig af din virksomheds behov, eksempelvis 
lokalets størrelse og antal deltagere, så du nemt kan tilpasse din sessions løsning til dit mødelokale.

Slut med teknisk bøvl

sessions er vores tilbud til virksomheder, der 
vil holde seriøse præsentationer i afslappede 
omgivelser. Vores standardpakker er lette at gå 
til og indeholder alt, hvad du og mødedeltagerne 
skal bruge for at kunne fokusere på indholdet 
frem for kabler og forbindelser. Du behøver kun 
at medbringe din computer.

Ekstra udstyr

Derudover er der mulighed for at tilkøbe en 
booking skærm lux 10", speakerphone, meeting 
room PC, netværk switch og ekstra ClickShare 
knap.


