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GoZee-appen gör broschyren levande
GoZee: hur du kommer igång på
30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.
2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.

Foto
galleri

Cinemagrafi

Webbikon
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Mötesteknik som fungerar
Fungerande och lättanvänd AV-teknik är det som gör
mötet effektivt och möjliggör överföring av information och
kommunikation, människor emellan. I vår värld ska det bara
fungera. Det är vad vi på JML-System är specialister på.
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Snygga och
användarvänliga lösningar
JML-System är ett av Sveriges ledande AV-företag. Vi är också bland de snabbast växande
företagen i landet, med utmärkelser som Gasellföretag två gånger om och Superföretag.
Det beror på att vi får AV-teknik att fungera – smidigt, effektivt och estetiskt.
JML-System har allt som krävs av en heltäckande och förstklassig leverantör av tekniska
och ofta unika helhetslösningar, alltid baserade på de behov våra kunder har.
Sedan 2017 ingår JML-System i Dustin Group, som i sin tur är en av Nordens ledande
återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och
privatpersoner.
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Vi ser helheten
Spetskompetens garanterar att våra uppdragsgivare får exakt det som fungerar bäst i
varje läge. Kapacitet innebär att alla resurser för optimala lösningar finns under vårt tak.
Med egen, specialutbildad personal kan vi garantera att hela uppdraget genomförs utan
avbrott, från projektering till slutleverans och support.
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Projektledning tar dig i mål
Som kund hos oss har du din egen projektledare som ser till att du känner dig trygg
genom hela projektet och att vi når vårt gemensamma slutmål. Projektledaren är din
diskussionspartner och ditt bollplank, med ansvar för resursbokning, logistik, tidsplan
och ekonomi. Det frigör din egen tid och sparar pengar genom hela projektet.

Lättanpassade och helautomatiserade
miljöer i alla mötesrum!
Vi introducerar Kramer Maestro som sätter användaren i fokus och som med innovativ
teknik hanterar scenarier baserade på olika händelser. Rörelsedetektering eller inkoppling
av en bärbar dator aktiverar till exempel mörkläggningsgardiner, släcker och tänder lampor
och startar skärmar och projektorn.
Låt Kramer Maestro automatisera företagets miljöer och konferensrum och lägg istället
tiden på innehållet i dina möten.
Kramer Maestro stänger automatiskt ner lampor och andra enheter. Det skapar en mer miljövänlig arbetsplats och över tiden
minskar organisationen sin energiförbrukning samt kostnader.

Tel +46 (0) 300 57 55 00 I info@kramersweden.com I kramerav.com/se
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Systemdesign och
programmering
JML-System har ett eget teknikteam som designar och ritar upp lösningen
som är skräddarsydd för att passa dina behov. Vi har en egen avdelning som
konfigurerar och programmerar enheterna som ingår i ditt system. Lösningen
som ni kommit överens om testas noga hos oss innan det levereras och
installeras. Våra programmerare håller sig hela tiden uppdaterade med det
senaste inom styrteknik och integration mot andra och nya system.

ENHETLIGA KOMMUNIKATIONSLÖSNINGAR
FÖR DEN MODERNA ARBETSPLATSEN

EFFEKTIVT. LÄTTANVÄNT.
SÄKERT. KONSEKVENT.
Under en vanlig arbetsdag kan det
kännas som du måste lägga ett
helt pussel för att få tekniken i olika
mötesrum att fungera. Viktig tid
försvinner och frustration byggs upp.
Produktiviteten går ner.
Genom att erbjuda en enkel och
konsekvent användarupplevelse i
samtliga lokaler på arbetsplatsen
säkerställer Crestron Flex en stressfri och produktiv arbetsdag.

VARJE DAG.

C100-SERIEN
Integrationspaket

B100-SERIEN

Smart soundbar med
kamera

M100-SERIEN
Kompakt konferenssystem

P100-SERIEN
IP-telefon

Distribueras av Special-Elektronik
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Installation
Ett enskilt mötesrum eller flera våningar vid samma tillfälle? Nybyggt kontor eller
lokaler som kräver kunskap om byggteknik och kontakt med ansvarig arkitekt?
Vi på JML-System har allt under samma tak och säkerställer att du får både hållbara,
användarvänliga och estetiskt tilltalande lösningar. Installationer utförs alltid av våra
vassa installatörer med rätt utbildning och rätt behörigheter. Vi använder våra
egna bilar som är fullutrustade för att kunna lösa de utmaningar vi kan ställas
inför när vi är på plats.
JML-System gör det inte bara säkert utan också smidigt och kostnadseffektivt.

13

Impact™ On-Wall Portrait Kiosk
Chief är världens största tillverkare att fästen och stativ till
kommersiella marknaden. Chief har en komplett serie av fästen och
tillbehör för TV, bildskärmar, projektorer och andra AV-komponenter.
Impact ™ On-Wall Kiosk ger ny flexibilitet till marknaden för digitala
skyltar, samtidigt som du behåller en elegant estetik för att komplettera
en rad olika miljöer.
Finns att få i både svart och vit i storlekarna 49”, 50”, 55”, 65”, 70”, 75”.

Vaddio ConferenceSHOT AV
Vaddio har ett brett sortiment av PTZ-kameror, professionella AV-lösningar och en
komplett serie USB-produkter till audiovisuella och videokonferensmarknader.
ConferenceSHOT AV integrerar en 10x zoom PTZ-kamera och ljudkonferensmixer i en
enda USB 3.0-enhet, så att du enkelt kan ansluta upp till två mikrofoner och en extern
högtalare direkt till kameran. Det möjliggör enkel plug-and-play-funktionalitet med alla
stora UCC mjukvaruklienter såsom Skype for Business, WebEx och Google.
För mindre rum är ConferenceSHOT AV med en bordsmikrofon idealiskt. För större rum
ger två takmikrofoner som är anslutna till Vaddio-högtalaren en komplett rumsupptagning
för ljud.

TRANSFORMING SPACES WHERE PEOPLE LIVE & WORK
LEGRANDAV.COM

THE ART OF EASY
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Möteslösningen för
Skype for Business och
Microsoft Teams
Teamlines mötessystem är inbyggda i
Skype for Business och Microsoft Teams
och är allt du behöver för produktiva
möten och oavbrutna arbetsflöden i en
Microsoft-miljö.
Alla system registrerar direkt med
Skype for Business och/eller Office 365
och kräver ingen extra infrastruktur.
Samma rena gränssnitt används genom
hela lösningen med en knapp för att
delta, trådlös delning av innehåll och
användarvänliga mötesutrymmen i alla
storlekar.
Teamlines mötesrum hanteras centralt
av Teamlines hanteringsplattform
Maestro för att sänka totalkostnaden för
ägandet och samtidigt erbjuda en hög
servicekvalitet.
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Teamline 5140
För alla små till medelstora mötesutrymmen.
Prisvinnande Teamline 5140 är en flexibel och inbyggd lösning för mötesrum
som är tillgänglig i fyra alternativ så att du ska kunna uppfylla behoven
hos just din organisation. Användargränssnittet påminner om Skype for
Business-upplevelsen så att anställda intuitivt vet hur de skapar och deltar i
möten. Teamline 5140 har en lång rad trådlösa delningsalternativ för kamera
och skärm för att göra alla dina Microsoft-möten mer professionella och
produktiva och för att se till att de hålls i tid.

Teamline 5250
AV-integrering och lösning för styrelserum.
Den här lättanvända inbyggda lösningen för Skype for Business och Microsoft
Teams är utformad för att fungera sömlöst med videokonferenssviter som
kräver flera skärmar, mikrofoner, professionella kameror och komplett AVintegrering.
Teamline 5250 är en fulländad lösning för professionella mötesrum med
enastående video- och ljudkvalitet som ger en välbekant upplevelse från
dator till mötesrum. Detta är den enda fullt fungerande inbyggda lösningen
som integrerar med professionella ljud- och videoenheter och styrsystem
från tredje part och registrerar direkt med Skype for Business-servern och/
eller Office 365.

Teamline hanteringsplattform
- Maestro
Det smarta sättet att hantera dina Teamlinemötesrum.
Teamlines hanteringsplattform Maestro ger administratörer allt de behöver
för att hantera och styra sina Teamline-mötesrum centralt. Det gör att du kan
övervaka hur rummen används, förbättra deras effektivitet och ge fjärrsupport
på global basis.
Maestro är tillgängligt via Microsoft Azure på plats och är nyckeln till enkel
hantering, färre driftstopp i systemen och en lägre ägandekostnad.
Kontrollpanelen ger en mängd information, inklusive aktuell status för alla
aktiva rum, direktåtkomst till detaljregister för samtal, analys och rapportering
samt avancerad hantering av fast programvara och snabb provisionering.

teamline.com
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Support skapar trygghet
Efter utförd installation kan våra kunder alltid känna sig trygga med en riktigt bra
och kunnig Supportavdelning. Skulle en fråga eller problem uppstå så finns vi där och
hjälper snabbt till. JML-System ser support som en löpande dialog och kan därigenom
ge support på rätt nivå, vid varje tillfälle.
Har du redan befintlig teknisk utrustning? Låt vår Supportavdelning göra en
hälsokontroll av den så kan vi ofta även väva in detta i helheten tillsammans med din
nya utrustning. JML-System kan även erbjuda supportavtal där bland annat löpande
uppdateringar, kontroll och åtgärder ingår.

The Power
to Surprise

Ett smart val
för Digital Signage
NEC:s bildskärmar har en modulär design, vilket gör att du kan
uppgradera bildskärmen efter ett individuellt behov. Exempelvis kan
skärmen integreras med Raspberry Pi som endast kräver en strömkabel
och nätverkskabel, alternativt WiFi, för att driftsättas.
Detta tillsammans med skärmens ljusstarka och antireflexbehandlade
panel ger dig en komplett, snygg och smidig Digital Signage-lösning.
Helt enkelt ett smart val.
www.nec-display-solutions.com

Powered by Raspberry Pi

NEC_AD_Generic-Orchestrating_ISE_en_v2.indd 15
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Hi3G

Lyhört, professionellt
och tekniskt kunnigt
En tajt tidsplan – sex veckor – gällde för JML-System när Hi3G
flyttade till nybyggda lokaler vid Globen. En förutsättning var
att intrycket skulle vara stilrent och tekniken dold. JML-System
valdes utifrån goda referenser som kunde visa tidigare väl utförda
uppdrag. Bra nytänkande lösningar, god service och en stabil
ekonomisk ställning var viktiga parametrar.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Totala lokalytan är ca 14 300 m2 och består av externa rum, auditorium, scen med
gradänglösning och en videovägg på 25 stycken 55” skärmar, interna rum, projektrum,
samtalsrum, gym med ljudsystem, ljudzoner i kontorslandskap, ljud och skärm i hissar
samt öppna mötesytor; totalt cirka 65 rum och ytor med AV-teknik.

UTFÖRANDE
Runt om i byggnaden installeras totalt 110 digital signage- och verksamhetsskärmar
med en helt anpassad digital signagelösning framtagen för Hi3G:s unika behov.
Tidsplanen ställde höga krav på både projektledning och installationsteam och krävde
omfattande samordning mellan JML-System och Hi3G.
JML-System mötte kundens önskemål att dölja all teknik, bl.a. genom infällda
motordukar och infällda fronttakhögtalare med 180 graders horn för en god spridning
i rummen. Samtliga lösningar, oavsett rumstyp, följer en röd tråd där JML-System lagt
stor vikt vid att tekniken ska vara intuitiv och användarvänlig för alla.
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Devio

Enkelt och bra konferensljud.
- Devio kommer i en paketlösning som gör allting enkelt för dig
Devios mikrofon har åtta element uppdelade i tre 120 graders zoner, som tillsammans ger 360 graders täckning
av rummet. Mikrofonen fångar upp ljud från alla mötesdeltagare runt bordet, så att uppkopplade mötesdeltagare
upplever samtalet som om de satt i samma rum, mötet känns realistisk och inkluderande.
Devio innehåller Biamps senaste generation Acoustic Echo Cancellation (AEC)-teknik, som helt tar bort ekot av egen
röst för uppkopplade mötesdeltagare. Inbyggd ljudreduceringsteknik eliminerar rumsstörningar.

Namnlöst-1 1

2018-10-05 09:20
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Vasakronan

Långsiktigt och heltäckande
Samarbetet mellan Vasakronan och JML-System har löpt
sedan 2009. JML-System har försett Vasakronans samtliga
konferensrum och trapphus, runt om i landet, med teknik för
aktiva möten och information. JML-Systems engagemang och
förståelse för Vasakronans faktiska behov har varit viktigt i valet
av JML-System som leverantör.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Det är viktigt för Vasakronan att kunna visa upp moderna och innovativa kontor,
utformade så att medarbetarna själva kan välja hur och var de vill utföra sina
arbetsuppgifter.

UTFÖRANDE
JML-System har försett Vasakronans samtliga konferensrum med skärmar, högtalare,
videokonferensutrustning och mötesbokare. Man har även implementerat och driftsatt
wayfinder-skärmar, miljöljud och större presentationsytor.
JML-System har jobbat professionellt och proaktivt för att uppdatera befintliga
lösningar och föreslå nya – allt för att förverkliga Vasakronans visioner.
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Evoko Liso – The next generation room manager
www.evoko.se

SMS Casing Wall – A seamless fit, for a great finish!
www.smartmediasolutions.se
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Hamilton Advokatbyrå

Innovativt och funktionellt
Automatrum med fokus på användarvänlighet blev den lösning
JML-System föreslog då Hamilton Advokatbyrå efterfrågade
AV-utrustning i mötesrum som dagligen ska kunna användas av
många olika personer.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Projektet hade en mycket pressad tidsplan, vilket ställde krav på snabb och säker
installation. Eftersom kontorsmiljöerna är stilrena skulle de tekniska lösningarna i största
möjliga mån smälta in i omgivningen.

UTFÖRANDE
Samarbetet fungerade mycket bra. JML-System skaffade sig inblick i hur verksamheten
fungerar och byggde systemet utifrån det. Projektet innehåller innovativa lösningar
som känns moderna men som ändå bygger på beprövad teknik. Samarbetet mellan
projektering, teknik och kund var smidigt och hela projektet effektivt utfört – trots den
tighta tidsplanen.
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TEAMCONNECT CEILING 2

Raise your meetings
to a higher level.
Vi har ytterligare förbättrat vår takmikrofon TeamConnect Ceiling
för att ge en aldrig tidigare upplevd möteskvalitet. Resultatet är
TeamConnect Ceiling 2 med patenterad automatisk beamformingteknik (riktningförmåga) och andra oöverträffade funktioner.
Upplev Sennheisers excellenta ljudkvalitet och använd hela
mötesrummet på det sätt som passar din personliga möteskultur:
Under mötet kan deltagarna röra sig fritt och flexibelt i rummet,
sitta vid bordet eller hålla presentationer.
sennheiser.com/tcc2
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Karolinska Institutet i Huddinge (KI Neo)

Totalentreprenad
med unik lösning
När JML-System vann upphandlingen av en elva meter bred, tre
meter hög och dessutom böjd LED-vägg för KI Neo var kunden
först skeptisk eftersom man tidigare samarbetat med en annan
entreprenör. Tveksamheten visade sig vara helt ogrundad och
kunden blev mer än nöjd.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Uppdraget var att skapa en helt unik och mycket stor presentationsyta med en
upplösning på 7 040 x 1 980. Den största utmaningen var samordningen med övriga
entreprenörer. Där tog JML-System en ledande roll som projektledare för samtliga
inblandade – något som uppskattades mycket av kunden.

UTFÖRANDE
Kunden upplevde genomförandet av uppdraget som mycket professionellt och
samtliga personer, från projektörer till installatörer, som oerhört trevliga. JML-System
har gjort ett superarbete och allt fungerar perfekt, säger Peter Allestam, projektledare
fastighetsavdelningen, Karolinska Institutet.
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Genelec är det ledande märket inom högtalarare för ljudoch musikproffs. Dess ställning bygger på produkter som
ger oöverträffad ljudkvalitet och tillförlitlighet, och Genelec
4000-serien ger samma egenskaper till AV-installationer.
Sedan 1978 har Genelec förstått mervärdet i design av
hög kvalitet. Med hjälp av olika specialistinriktningar inom
teknik och design har våra produkter alltid utvecklats med
siktet inställt på överlägsen funktionalitet, estetik, ergonomi och högsta standard för användbarhet.
Den internationellt erkände finske industriformgivaren
Harri Koskinen har samarbetat med Genelec i många år,
vilket ger våra produkter ett unikt estetiskt uttryck.

GENELEC 4000-SERIEN ERBJUDER EN
RAD ENASTÅENDE FUNKTIONER:
•

•

•

•

•
•
•

Den subtila och minimalistiska designen hos Genelec installationshögtalare smälter vackert samman med många
olika typer av interiörer.
I vår integrerade design finns förstärkaren i själva högtalarlådan, vilket eliminerar behovet av externa förstärkare
som tar utrymme.
Genelec installationshögtalare är tillverkade av återvunnet aluminium, vilket ger en solid lådstruktur för ett klart,
exakt och felfritt ljud, oavsett ljudvolym.
Med praktiska rumskontroller kan du enkelt skräddarsy
ljudet för alla typer av interiörer och även för akustiskt
krävande utrymmen.
Alla Genelec installationshögtalare är individuellt kalibrerade i vår fabrik för att varje enhet ska låta exakt likadant.
Intelligent Signal Sensing effektstyrning ger betydande
sänkning av strömförbrukningen i standby-läge.
Genelec installationshögtalare är tillförlitliga investeringar
med lång hållbarhet. De är underhållsfria och är byggda
för att hålla i årtionden.

Kvalitetscertifikatet ISO9001 och miljöcertifikatet ISO14001 visar att
Genelec uppfyller internationella standarder och att vår verksamhet
regelbundet kontrolleras av oberoende certifieringsorgan.

WWW.GENELEC.COM
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Lynx Asset Management

Lynx Asset Managements inredning
– Utnämnd till ett av Sveriges snyggaste
kontor 2018 – speglar ett av världens
främsta bolag i finansbranschen.
JML-System har varit leverantör av de
tekniska lösningarna för möten och
kommunikation.
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Kontakta oss
STOCKHOLM
stockholm@jml.se

GÖTEBORG
goteborg@jml.se

MALMÖ
ENKÖPING
enkoping@jml.se

ÖREBRO
orebro@jml.se

Tel: 0200-81 66 00
info@jml.se
www.jml.se

• 14840 • www.jssverige.se

malmo@jml.se

