VÅR KUNSKAP
– DIN
TRYGGHET

30 ÅRS
BRANSCHERFARENHET
Aros Mediateknik har mer än 30 års erfarenhet inom audiovisuella produkter.
Under åren har vi gjort det mesta inom området, från videoproduktion inom
tv-branschen och idrottsevenemang till att göra kontrollrum på kärnkraftverk i
Sverige. Idag är verksamheten inriktad på presentationsutrustning. Vi erbjuder
videoproduktionsutrustning, kamerabevakning, videokonferensutrusning,
konferensrumsteknik och ljud. Vi har lösningar för de flesta miljöer.
Aros Mediateknik står för mer än bara ett brett produktsortiment. Hos oss
finns ett genuint intresse för teknik. Utifrån detta intresse och en bred kunskap
levererar vi helhetslösningar för ljud, ljus och bild som är skräddarsydda efter
kundens behov. Vår vanligaste arbetsuppgift är att tillsammans med kunden se
till att tillverka och designa en lösning som är bäst för ändamålet.
Vår erfarenhet, kunskap och engagemang innebär att vi kan omvandla dina
visioner till färdig lösning som både ser bra ut och låter fantastiskt. Vi brinner
för långvariga relationer och arbetar aktivt för att tillgodose dina behov inom
audiovisuella lösningar.

Få din
teknik att
fungera med
ett knapptryck
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EN OBEROENDE
LEVERANTÖR AV
KÄNDA VARUMÄRKEN
Med Aros Mediateknik som samarbetspartner behöver du inte göra mer än att
specificera dina önskemål när det gäller AV-utrustning – resten tar vi hand om,
från projektering till installation och support!
Vi analyserar dina faktiska behov, föreslår en lösning och de produkter som
ingår, levererar, installerar, driftsätter samt utbildar din personal. Vi vet vad som
fungerar och vad som behövs i ett modernt, fullutrustat mötesrum och ser till att
ditt företag får det, smidigt och problemfritt.
Vi är en oberoende leverantör av kända varumärken och har direkt kontakt
med tillverkarna samt har bra relationer med dessa. Det innebär att även om
distributörerna byts ut så finns vi kvar. En annan fördel är att vi som finns
på marknaden och är nära kunden kan direkt ha synpunkter och påverka hur
produktutvecklingen sker.

Enklare möten på distans med

Crestron Flex

dig i konferensrummet, vid skrivbordet eller med en mobil enhet.

www.crestron.com
Distribueras av Special-Elektronik

VIDEOVÄGGAR GÖR
BUDSKAPET LEVANDE
En videovägg ger stora möjligheter och många användningsområden, i
receptioner, kontrollrum och stora mötesrum, istället för projektorer eller en hel
skärm, på flygplatser, idrottsarenor och köpcentrum med mera.
Att använda videoväggar förstärker budskapet och gör det mer levande. En
videovägg är till exempelvis användbar som informationsyta i ett mötesrum eller
entréer där flera källor syns samtidigt.
Aros Mediateknik kan utifrån dina önskemål välja vilken lösning vi ska använda.
Vi har också möjlighet att omvandla befintligt visuellt material och integrera det i
videoväggen.

Skanna QR-koden för
att se byggnationen
av videoväggen

Samarbetet med Aros Mediateknik fungerade
väldigt bra. De är kunniga och lösningsfokuserade.
Vi är väldigt nöjda med resultatet!
MARIANNE ERICSSON, RANSTA SKOLAN

LÖSNINGAR FÖR
UTBILDNINGSSEKTORN
I mer än trettio år har vi på Aros Mediateknik arbetat med skolor. Initialt bestod produkterna av bland
annat OH-projektor, DIA-projektorer och inredning med whiteboard, blädderblock och AV-lister.
I takt med marknadens utveckling har vi tillsammans med skolledning och lärare valt ut produkter med
kvalitet som håller miljökrav och tillfredsställer de behov som utbildningsformerna kräver. Ett av de
viktigaste kraven är att tekniken ska vara ett användarvänligt stöd för läraren och inte ett hinder.
Under senare tid har produkterna bestått av projektorer och skärmar med eller utan interaktivitet.

VARJE RUM KRÄVER SIN
UNIKA TEKNISKA LÖSNING
När du som kund står i begrepp att anskaffa teknik så har du oftast en bild över vad du ska ha.
Tillgängligheten av produkter är idag bara något klick bort, men det är inte alla gånger det blir rätt.
Det finns en rad aspekter du bör veta för att valet ska bli riktigt.
Utformningen av rummet är avgörande för vilka produkter som ska användas och slutligen hur
slutresultatet blir. Är det en större sal med stora ljusinsläpp, enklare konferensrum eller en skolsal?
Hur långt kablage det är som ska dras och vad det är som ska anslutas till enheten? Fallgroparna är oändliga
och varje projekt är på så vis unikt.

VÅR KUNSKAP – DIN TRYGGHET

TOTALLÖSNING PÅ STEAM HOTEL
Vi på Aros Mediateknik skapade en helhetslösning på Steam Hotel, där vi bland
annat skapade ”The Grand Hall”, en multisal för 450 personer med bland annat
tre projektorer, ljud och bildlösningar. The Grand Hall är även delbar, vilket skapar
The Grand Hall 1 & 2 som är skapta för sittningar för över 200 personer.
Det installerades 150 högtalare runt om i hotellet, i allt från hissar, bastu, relax,
hotellkorridorerna samt restaurang och bar, uppdelade i totalt 40 olika ljudzoner.
Utöver detta installerades tio unika konferenslösningar på hotellet.
Vi skapade funktionella rum som passar alla möten.

Förenklat
samarbete
Känn inspirationen som följer med prisbelönade Samsung
Flip i ditt dagliga liv och se hur verktyget kan underlätta ditt
arbete. Med flera flexibla och smidiga funktioner möjliggör
Samsung Flip ett optimalt samarbete, interaktiv visning och
delning av innehåll.
Läs mer på: samsung.com/se/business/smart-signage/
flip-wm55r/

ISE STAND DESIGN
Awards 2019

Vinnare AV News
Awards 2019

Vinnare TNT
Awards 2019

Finalist i INAVATION
Awards 2019

TEKNISKA LÖSNINGAR FÖR
DIGITALA MÖTEN
Aros Mediateknik har kunskap om hur det digitala mötet optimeras. Syftet med att ha ett digitalt möte kan
vara olika beroende på antal personer och var dessa finns i världen. Även kommunikation mellan de olika
digitala mötena skiljer sig åt. Detta beroende på bland annat om dialogen sker direkt mellan deltagarna
eller om det rör sig om större seminarieliknande föreläsningar där deltagarna via chattfunktioner kan ställa
frågor till moderatorn.
Lokalerna som man har konferensen i ser väldigt olika ut och tillsammans med kunden ser vi till att få ljud
och bild att fungera.

FÖRDELAR MED DIGITALA MÖTEN
• Flexibilitet i deltagande – in och ut med deltagare som
enbart behöver vara med på enstaka punkter på mötet.
• Social interaktion även digitalt – nyfikenhet i att se detta som
ett tillfälle att umgås.
• Verksamheten ska flyta på oavsett hur omvärlden ser ut.
Öka andelen digitala/resefria möten. Företag och organisationers
sårbarhet minskar gentemot yttre hot.
• Effektiviserar verksamheten.

Aros Mediateknik gav oss bästa
pris och leveransinnehåll enligt vår
kravspecifikation. De var mycket flexibla
och tillmötesgående under projektet.
STIG OLAISEN, MÄLARENERGI

MÖTESRUM PÅ NAVET
Aros Mediateknik skapade olika typer av
mötesrum, allt från enklare konferensrum
med enbart skärm till större styrelserum
med projektor, mikrofonsystem,
takhögtalare samt rumssystem för Teams
med mera. Samarbetet sträcker sig efter
färdig installation genom ett serviceavtal,
där vi supportar Navet i deras dagliga
verksamhet.

Tel. 010-410 77 00 / info@smartsign.se / smartsignmanager.com

Digital skyltning för
din internkommunikation
Tidsstyr dina budskap och annonserbjudanden.
Ändra innehållet snabbt. Styr informationen centralt
eller lokalt via din webbläsare. Med vår programvara
blir digital signage enklare än någonsin!
Smartsign är en av världens ledande tillverkare av digital
signage-programvara för publicering och hantering av
intern och extern kommunikation. På alla enheter,
oavsett plattform.

EN LÅNGSIKTIG
SAMARBETSPARTNER
Våra kunder kan vara trygga med att vi finns tillhands även efter installationen.
Genom våra kunniga installatörer erbjuder vi snabb och pålitlig service
oavsett produkt eller omfattning. Vi vet att rätt service ger produkterna och
systemen längre liv och bästa funktion. Eftersom vi har en nära kontakt med
produkttillverkarna är vi alltid up-to-date med den senaste tekniken.
Vi erbjuder också serviceavtal utöver sedvanlig garanti. Har du, som kund,
särskilda behov av service gör vi gärna ett skräddarsytt avtal. Att låta oss
sköta tekniken innebär att du kan lägga din energi på mötet, konferensen eller
presentationen.

HYR DIN UTRUSTNING
Hos oss hittar du ett brett sortiment på uthyrningsbara produkter för ljud och
bild. Vi hjälper till med inkoppling, inställning och tekniker på plats. Att låta oss
sköta tekniken innebär att du kan lägga din energi på innehållet i ditt evenemang.
En ytterligare tjänst vi erbjuder är att filma och streama eventet.
Inget evenemang är för litet eller för stort. Berätta för oss vad ni ska göra,
så tar vi fram vad ni behöver!

Smart LED

I vilken form och storlek som
helst med perfekt bildkvalitet
Samsung Smart LED-skärmar fängslar dina besökare, anställda och kunder med
en bildkvalitet och en fantastisk detaljrikedom som skapar en upplevelse för alla
miljöer och platser inomhus, utomhus, hemma eller i ett affärssammanhang.

Size up

Engagera åhörare i konferensrum med en Smart LED-skärm. Den visuella
upplevelsen blir mycket starkare och eftersom skärmen är helt tyst och då
belysningen inte behöver dämpas så minskas risken för att deltagarna blir trötta.
Weight down

Läs mer på: samsung.com/se/business/smart-led-signage/

Cost-saving
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