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UPPGRADERA  
TILL VIDEO
APPLIK ATIONSBL AD

Ge rösten ett ansikte  
– uppgradera telefonmötet till videomöte
Konftels videopaket gör det enkelt och prisvärt att utrusta mötesrum i alla olika 
storlekar för videokonferens. One Cable Connection (Konftel OCC Hub) gör att 
användaren enbart behöver koppla in en USB-kabel i datorn för att ansluta till 
konferens-kamera, högtalartelefon och skärm. Hög ljudkvalitet i mötet ligger i 
Konftels DNA och säkras genom vår OmniSound®-teknik. Samma höga krav gäller 
för bildkvaliteten i våra USB-konferenskameror.

Videomöten i exempelvis Skype for Business, Teams, 
Webex och Zoom har redan starkt fäste i företag och 
organisationer. Som molnbaserade lösningar har de 
även blivit personliga samarbetsverktyg.

TA MED MÖTET
Mot den bakgrunden är det enkelt att förstå trenden 
med Bring Your Own Meeting (BYOM). Det mest na-
turliga idag är att använda sin laptop för de appar och 
samarbetstjänster man föredrar, eller blivit tilldelad av 
IT-avdelningen. Den är ditt mötesverktyg både när du 

sitter på egen hand och när du tar plats tillsammans 
med kollegor för att koppla upp till ett videomöte.

ADDERA VIDEO TILL DIN KONFTEL
Den absoluta styrkan i BYOM tillsammans med vår ut-
provade hårdvara i mötesrummet, är att det skalar hela 
vägen från små Huddle Rooms till medelstora mötes-
rum och stora konferensrum. Konceptet är detsamma, 
den enda skillnaden är att kamerornas och ljudenheter-
nas egenskaper matchas mot de olika fysiska förutsätt-
ningarna  rummen. 
SÅ FUNKAR DET

KRISTALLKLART MED OMNISOUND®

Användarna kan luta sig tillbaka och av-
slappnat 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.

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

Det här kan du alltid räkna med
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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.

Så här sitter komponenterna i videopaketen ihop och 
som du redan förstått är det 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.

Har du redan en Konftel med USB?
Komplettera med kamera och hub för smidiga videomöten.

Det innebär i praktiken att våra paketlösningar fullt ut 
stödjer BYOC, att användaren kan ta med sig samar-
betstjänsten på valfri laptop med USB till mötesrum-
met. Den är Plug-N-Play via USB-anslutningen och be-
höver 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

Alla nödvändiga kablar (förutom HDMI-kabel) för att sätta ihop din egen lösning medföljer Konftel OCC Hub.
Läs mer om våra kameror och Konftel OCC Hub på konftel.com
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