Fungerande möten
– viktigare än någonsin

Digitala möten är en del av den nya vardagen och kommer med all sannolikhet att vara det vanligaste
sättet att mötas på även i fortsättningen. Därför är det viktigare än någonsin att satsa på både teknik
och ett samarbete som fungerar utan begränsningar.
ITM Meeting Solutions har mer än 20 års erfarenhet som helhetspartner för professionell AV-teknik.
Våra system är visserligen tekniskt avancerade men samtidigt användarvänliga eftersom vi sätter i
första rummet att alla ska kunna förstå sig på och använda dem.

Pålitlig partner

– med kundens bästa för ögonen
ITM Meeting Solutions vill vara både din trygga samarbetspartner och samtidigt en medspelare
som vågar utmana genom att analysera och ifrågasätta behov och önskemål. Vårt mål är att din
investering i AV-teknik ska motsvara dina högsta förväntningar, både vad gäller teknik och smarta
lösningar som verkligen fungerar – idag och över tid.

En lokal partner
– med globalt perspektiv

ITM Meeting Solutions är en del av GPA, världens största
organisation av AV-företag som finns representerad i
50 länder med 200 kontor och över 4000 specialister.
Tillsammans kan vi möta globala organisationers behov av
att installera mötesteknik världen över.

Ansvar för hela processen
– vi har inga begränsningar

ITM Meeting Solutions har högsta tekniska kompetens och lång erfarenhet och kan därför
erbjuda exakt det ditt företag behöver för att genomföra optimala möten. Vi tar ansvar genom
hela processen, från behovsanalys, lösningsförslag, detaljprojektering och anpassning, fram till
kopplingsschema, leverans och installation. Därefter driftsätter vi tekniken och utbildar dig och din
personal så att allt fungerar från dag ett även om vi alltid finns i bakgrunden när du behöver support.
Du kan också teckna supportavtal som garanterar snabbast hjälp.
ITM ingår som partner i GPA, den globala konstellationen av expertföretag inom AV-teknik.
Det innebär att vi kan erbjuda digitala mötesrum och support över praktiskt taget hela världen,
exempelvis för företagets utlandsetableringar eller dotterföretag.

Vi har
kompetensen

– överallt där ljud och bild behövs
Professionell AV- och mötesteknik, bild, ljud och styrsystem
för företag är en av ITM Meeting Solutions specialiteter men
långt ifrån den enda. Vi skapar AV-lösningar för hörsalar,
showrooms, utställningar, styrelserum, lounger, matsalar; kan
du tänka och önska dig något så kan vi utföra det.
Vi har inga begränsningar och kan hantera stora projekt med
hundratals mötesrum på kort tid.

MICROSOFT MEETINGS MED TAP
Omvandla vilket utrymme som helst till en
Team-mötesplats med en snabbkontakt,
enkel innehållsdelning och kontroll i mitten av
rummet för Microsoft Teams- och Skype for
Business-möten

LOGITECH
RUMSLÖSNINGAR
FÖR MICROSOFT TEAMS

ALLT DU BEHÖVER
Logitech rumslösningar för Microsoft Teams
inkluderar allt du behöver för videomöten. Alla
system, tillgängliga i små, medelstora och stora förkonfigurationer, inkluderar en mini-PC,
Logitech-konferenskamera med RightSense™-teknik, PC-montering med sladdragning
och Logitech Tap-pekskärmskontroll.

Alltid uppdaterad teknik
– från marknadens ledande märken

För att kunna erbjuda optimala och kreativa lösningar för ditt företag är ITM Meeting Solutions
certifierade av Microsoft, Cisco, Zoom och Google. Vår erfarenhet visar att helhetslösningar ger bästa
funktion och avkastning på investeringen. Vi har därför valt att arbeta med marknadens ledande
leverantörer för att kunna erbjuda lösningar med samma höga kvalitet genom hela leveransen.
Våra projektledare och tekniker är samtliga specialister, utbildade på de produkter vi arbetar med.

CERTIFIERAD AV:

Smart kommunikationslösning för den moderna arbetsplatsen
Videomöten har blivit ett viktigt verktyg för många organisationer,
stora som små. Med Crestrons UC-lösning som innehåller en
soundbar och touchpanel får du ett enkelt och flexibelt
videokonferenssystem för alla typer av möten och samarbeten.
Crestrons soundbar har en inbyggd kamera med autozoom,
högtalare och mikrofon som ger en ljud- och bildupplevelse i
världsklass!

Microsoft Teams Room/Skype eller Zoom Room styrs med hjälp
av en 10” touchpanel. Med endast ett klick kan du ansluta till
ditt videomöte och börja dela dokument direkt med dina kunder
och kollegor oavsett om de befinner sig i konferensrummet, vid
skrivbordet eller på resande fot med en mobil enhet.

Crestron är världsledande inom AV-teknik och systemintegration och har funnits på marknaden i snart 50 år. Crestron designar framtidens teknik för
enastående kundupplevelser och erbjuder ett komplett utbud av innovativa produkter och lösningar för organisationer, företag och smarta hem.

www.crestron.com

Referenserna
talar för oss
– här är några av dem

Conference,
Collaborate,
Click!
Discover the new
ClickShare Conference
Let the new ClickShare Conference transform your remote meetings.
Gone are the frictions when you host a conference from your laptop, or the struggle trying to
use cameras and other meeting room equipment.
Simply launch the ClickShare Collaboration App or
plug in the ClickShare Wireless Conferencing Button.
In less than 7 seconds you are ready to go.

Triple agnostic solution
The power of ClickShare Conference lies in the freedom
to choose. You decide how you collaborate securely.

From
whichever
device you
want to, in any
meeting space

With the UC or
videoconferencing
tool of your choice
(e.g Skype, Zoom,
MS Teams, webex,
BlueJeans....)

Connecting
to any AV
peripheral in
the meeting
room

Looking for the classic ClickShare? No worries, we offer you a unified sharing experience from
huddle to boardroom with the world’s leading wireless presentation solution.
ClickShare CS-100
Huddle
Wireless presentation
system for huddle
spaces

ClickShare CS-100
Stand-alone wireless
presentation system
for small meeting
rooms

ClickShare CSE-200
Wireless presentation
system for small to
medium sized meeting rooms

ClickShare CSE-200+
Wireless collaboration
solution for creative
content-sharing fit for
enterprise roll-outs

ClickShare CSE-800
Wireless presentation
and collaboration system for boardrooms
and conference
rooms

Nya Regionens
Hus, Västra
Götalandsregionen
– 220 mötesrum
på 8 veckor
ITM Meeting Solutions lyckades uppfylla
samtliga krav för att installera och
driftsätta den digitala utrustningen i
220 mötesrum på endast två månader.
Förutom mötesrummen rymde uppdraget
även en hörsal, flera matsalar och fyra
nämnderum.

Mälardalens Högskola – vårt största projekt någonsin
Mälardalens Högskola i Eskilstuna kommer att vara arbetsplats för 4000 studenter och 300 anställda. Projektet,
som var en offentlig upphandling, uppgick till närmare 23 miljoner kronor och den lösning ITM Meeting Solutions
presenterade tillsammans med Creston och deras AVoverIP innebär att alla signaler för bild, ljud och styrning
skickas över nätverket.
Totalt innebar uppdraget leverans och implementering av AV i fem stora hörsalar, ACL-salar, datorsalar samt
grupp- och fokusrum: totalt 140 klass- och mötesrum.

En skrivupplevelse
som känns precis som
penna mot papper
Anteckningar i
penn- och penselläge

Ett snabbt och effektivt
redigeringsverktyg

Avancerad
kompatibilitet

Ett verktyg för kreativt
och effektivt
samarbete

Flexibla
anslutningsalternativ

Flexibel anslutning
USB, HDMI, NFC och
skärmspegling

TEAMWORK SIMPLIFIED

FLIP ÄR EN DIGITAL FLIPBOARD SOM FÖRENKLAR OCH UNDERLÄTTAR SAMARBETE UTAN KRÅNGEL.

SKAPA FRITT GENOM KREATIVA FEATURES OCH INGLASS ™-TEKNIK SOM GÖR ATT TAVLAN REAGERAR SNABBT I REALTID
OCH GER DIG KÄNSLAN AV ATT DU SKRIVER OCH RITAR PÅ ÄKTA PAPPER.
GENOM INTUITIVT SAMSPEL KAN IDÉER FLÖDA OCH EFFEKTIVT SAMARBETE SKAPAS. I OCH MED DE FLEXIBLA ANSLUTNINGSALTERNATIVEN KAN PRESENTATIONER HÅLLAS PÅ ETT ENKLARE OCH MER FLEXIBELT SÄTT ÄN NÅGONSIN, SÅ ATT
DU KAN DELA INSIKTER OCH EXPERTIS FRÅN ALLA MÖJLIGA KÄLLOR.
OAVSETT OM DU SKA PLANERA DIN NÄSTA PRESENTATION, UTFORMA DITT NÄSTA PROJECT, LÖSA DITT NÄSTA PROBLEM
ELLER BRAINSTORMA INFÖR DIN NÄSTA STORA IDÉ, SÅ HJÄLPER FLIP 2 DIG I DITT ARBETE OCH DIN PROCESS.

samsung.com
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