guide til
den perfekte
mødeoplevelse

skab den ultimative
mødeoplevelse
Hvorfor gode møder betyder noget

Denne guide er til enhver, der er ansvarlig for virksomhedens
mødelokaler. Som verdens førende producent af optiske projektionsskærme har vi set hundredevis af mødelokaler og opnået

Tid er vores mest værdifulde ressource

stor erfaring i at opbygge et mødelokale. For at støtte op omkring

Møder koster penge

de mange års erfaring har vi fået analysebureauet Lindberg
Bedre møder betyder bedre beslutninger

International til at gennemføre en undersøgelse af brugen af
mødelokaler. De spurgte over 500 mødeafviklere og deltagere

Det rigtige møde øger produktiviteten

i England, Tyskland og Danmark og er kommet med en række
nyttige indsigter, som har resulteret i denne guide.
I løbet af guiden vil du blive ledet gennem de væsentligste komponenter i det perfekte mødelokale.
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Trin 1

overvej lokalets opbygning
Opbygningen af lokalet kan være noget af et puslespil at få til at gå op.
Det er ikke produktivt hvis brugerne af mødelokalet har det for varmt,
oplever dårligt indeklima, ikke kan høre hinanden eller sidder forkert i
forhold til hinanden. Derfor bør disse faktorer overvejes:
Rumopdeling

Ventilation

Det helt optimale bord- og sidde-

Når mange mennesker indånder den

pladser kan variere meget afhængig af

samme luft i timevis, er det ikke sundt.

rummets facon. Der kan gøres brug af

Sørg for, at dit mødelokale har et godt

alle formationer lige fra det klassiske

ventilationssystem. Hvis der ikke er

langbord til den U-formede hestesko.

budget til et anlæg, så kan man altid

Fælles for dem alle er, at alle skal have

vælge low-tech muligheden – nemlig

et klart overblik over skærmen eller

at åbne vinduet.

præsentationsområdet.

Temperatur
Akustik

En publikation fra Berkeley og Hel-

I dag kan du nemt købe akustiske

sinki Universiteterne som er baseret

paneler til at absorbere lyd. Cirka 15%

på mere end 20 undersøgelser viser,

af vægoverfladen skal være dækket

at mødedeltagernes ydeevne stiger

med paneler - fortrinsvis placeret på

ved temperaturer imellem 21-22

mindst 2 af 4 vægge for at forhindre

grader og falder ved 23-24 grader. En

ekko fra væggene.

investering i et pålideligt klimaanlæg er vigtigt.
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vælg de rigtige møbler
Når der bruges så mange timer i møder, er det kun rimeligt at forvente et vist niveau af
komfort i mødelokalet.

I Lindberg Internationals undersøgelse rangerede “komfort af
stole” højt i betydningen, men lavt i tilfredshed. Konklusion?
Vælg dit møderum med komfort i tankerne!
* Road to becoming Meeting Room Specialists, Lindberg International, 2017

Bedre stole

Bedre borde

Stole befinder sig i toppen over de vig-

”Hvor kompliceret kan det være?” tænker

tigste elementer i et mødelokale men

du måske. Heldigvis er svaret overhove-

får den laveste score. Her er derfor det

det ikke kompliceret. Der er faktisk kun

største mis-match imellem forvent-

fire ting at overveje, når det kommer til

ninger og de faktiske forhold. Vælg

mødeborde.

derfor en stol med:
>
>

>

Et godt ryglæn, fast lændestøtte og

højden, så en gennemsnitlig person

som kan justeres i sin position.

kan sidde komfortabelt og tage
noter uden at skulle strække eller

En sædehøjde og dybde som passer

bukke sig.

til brugerens benlængde.
>

Bordhøjden skal matche stole-

Stabile ben som ikke er

>

Bordbenene skal ikke komme i
vejen for deltagernes ben.

vakkelvorne.
>

Overfladen skal let kunne aftørres
og være nem at skrive på.

>

Ledninger og kabler skal kunne
organiseres og der skal være strøm
til rådighed.
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vigtigheden af lys
Når det kommer til møderumsbelysning, viser Lindberg Internationals undersøgelse,
at det folk værdsætter mest, er:
1. At have naturlig belysning og at kunne kontrollere det med persienner eller
gardiner for at forhindre for meget lys eller varme
2. At kunne justere elektrisk lys i møderummet med dæmpere eller kontakter
Naturligt lys er bedst
Naturlig belysning er som udgangspunkt den bedste form for
arbejdsbelysning, så lokalet bør indrettes så man bedst muligt udnytter det naturlige lys. Pas dog på med direkte sollys, som oftest
er for lysstærkt til at være komfortabelt. Rummet skal indrettes
med en jævn lysfordeling, som sikrer et behageligt miljø, som
ikke stresser øjet. Det betyder rigeligt med lys på mødebordet til
notater, cirka 300-500 lux, og et storskærmsbillede som ikke er
mere end 3 gange så lysstærkt som notatpapiret på bordet.

Hvilken slags lys?
Lyset i lokalet skal oplyse mødelokalet på en behagelig måde.
Hvis det gøres forkert, kan lyset i rummet blive for kraftigt. Sol
gennem vinduer eller dårligt afskærmede lyskilder, kan give
refleksioner f.eks. i bærbare computere eller på lokalets
storskærm. Er der for meget lys tilpasser øjet sig en
høj lysintensitet, mens det, der skal ses, har en anden lysstyrke (typisk lav styrke). Derfor vil det
være vanskeligt eller endda umuligt at se,
hvad der skal ses, hvis forskellen er
for stor. Design derfor lyset i
rummet, så lysintensiteten
er jævn og god at
arbejde i.

Belysning og skærme
Selvfølgelig påvirker belysningen i dit mødelokale billedet på din
skærm. Derfor er det vigtigt at vælge en skærm med høj kontrast
og lysstyrke eller en projektor og et projektorlærred hvor sidstnævnte kan afvise det lys i rummet der interfererer med billedet.
Det er kombinationen af den rette projektor og det avancerede
lærred, der skaber et godt kontrastfyldt billede. Når det er valgt,
er du sikret at skærmen altid giver det bedst mulige resultat, selv
i et lyst, solrigt mødelokale med masser af vinduer.
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vælg den rigtige størrelse billede
Er større altid bedre? Ikke altid, det er faktisk vigtigere at størrelsen af billedet
matcher omgivelserne, afstanden til tilskuerne og indholdet, så alle får den bedst
mulige oplevelse – med god ergonomi og mulighed for alle at se alle detaljer.

Lille mødelokale (2-6 personer)
Billedestørrelse 60”-70”
Mellem mødelokale (7-15 personer)
Billedestørrelse 90”-120”
Stort mødelokale/auditorium (16+ personer)
Billedestørrelse 150”+

Find den rette billedestørrelse
Den optimale betragtningsafstand afhænger af flere faktorer, specielt
den anvendte tekststørrelse, men som tommelfingerregel er den optimale
betragtningsafstand cirka 3 gange billedehøjden. Afstanden bør ikke være
under 1,7 gange billedehøjden og ikke være over 6 gange billedehøjden.
220”
150”
100”

120”

65”

65”
100”
120”
150”
230”

1,4

4,8
2,1

7,5
2,6

9,0
3,2

11,2
5,0

17,2

Baseret på anerkendt standard
De anbefalede billedestørrelser er ikke noget vi har fundet på, men er baseret på
omfattende videnskabelig baggrund og beskrevet i standarden ANSI/INFOCOMM
V202.01:2016 ”Display Image Size for 2D Content in Audiovisual Systems”.

Billedkvalitet

og altså ikke bare op til den enkelte at

For små mødelokaler er det oplagte

definere. For almindelige mødeloka-

valg en LCD/LED fladskærm, og

ler er kravet til kontrast 15:1 under

naturligt lys er sjældent et problem,

normalt brug, og det er derfor vigtigt,

men for større mødelokaler, hvor man

at du vælger en løsning som minimum

traditionelt har brugt hvide lærreder,

overholder dette. Det kan være van-

er det et problem, at alt lys i loka-

skeligt at opnå dette kontrastniveau

let reflekteres og ikke kun lyset fra

med et hvidt lærred, og det kan derfor

projektoren. Det resulterer i dårlig

anbefales at bruge et kontrast-forbed-

billedkvalitet, hvor farver og detaljer

rende optisk lærred. Faktiske test viser,

bliver udvaskede og gør det svært for

at man kan forbedre kontrasten op til

tilskuerne at følge med, hvilket kan

syv gange i forhold til konventionelle

resultere i koncentrationssvigt og

projektionsløsninger.

hovedpine hos tilskuerne. Sørg derfor
for at vælge en løsning der virker

Levende farver

perfekt, også i lyse omgivelser.

Ingen ønsker at se på udvaskede farver,
eller se lilla når man egentlig skulle se

Kontrast og optisk teknologi

rød. Korrekte og levende farver skal

Kontrast er indirekte et andet ord for

gengives perfekt, også selvom det

billedkvalitet og er en målbar stør-

er i meget lyse omgivelser. Vælg en

relse. Hvor høj kontrast man behøver

display-løsning som giver dybere sort-

til forskellige formål er standardiseret

niveau, bredere farvespektrum, samt

i ANSI/INFOCOMM 3M-2011 “Pro-

skarpere og mere lysstærke billeder.

jected Image System Contrast Ratio”,

Touch eller ikke-touch
Afhængig af forretning og virksomhedskultur kunne en touchløsning måske være relevant for mødelokalebrugere. I forhold
til en almindelig skærm inviterer en touch-skærm til endnu mere
samarbejde og videndeling mellem mødedeltagere.

til små mødelokaler
(2-6 personer)
65” LCD/LED fladskærm, med eller uden touch
Til små mødelokaler, som oftest har mødedeltagere siddende fra 1,4m til 4,8m fra
skærmen, er en 65” fladskærm det rigtige, omkostningseffektive valg, som perfekt
kombinerer pris, æstetik, billedkvalitet og billedstørrelse. Alt efter behov kan der
vælges med eller uden touch.

Mulige sessions løsninger til små mødelokaler
sessions 50S
sessions 100S
sessions 200S
sessions 300S
sessions 400S

til mellemstore mødelokaler
(7-15 personer)
100” optisk UST projektionsløsning, med eller uden touch
Til mellemstore mødelokaler, som oftest har mødedeltagere siddende fra 2,1m til 7,8m fra
skærmen, er en 100” dnp denmark optisk ultra-short-throw projektionsløsning det rigtige,
omkostningseffektive valg, som perfekt kombinerer pris, æstetik, billedkvalitet og billedstørrelse. Alt efter behov kan der vælges med eller uden touch.

Mulige sessions løsninger til mellem mødelokaler
sessions 100M
sessions 200M
sessions 300M
sessions 400M

til store mødelokaler
(+16 personer)
Optisk projektionsløsning, uden touch
Store mødelokaler varierer meget i størrelse så den korrekte skærmstørrelse må
beregnes for det specifikke store mødelokale. Uanset størrelse, er en dnp denmark
optisk projektionsløsning det rigtige, omkostningseffektive valg, som perfekt kombinerer pris, æstetik, billedkvalitet og billedstørrelse.

Mulige sessions løsninger til store mødelokaler
sessions 100L
sessions 200L
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av-udstyr og
tilslutningsmuligheder
Tilslutningsmuligheder

med 20 personer i rummet, hvor den

Vores undersøgelse viser, at i cirka

bærbare computer har mødelokalets

en tredjedel af de møder der bliver

eneste højtaler, kamera og mikro-

afholdt, deler flere mødedeltagere

fon. Derfor er der ofte behov for et

deres præsentationer på skærmen,

telekonferencesystem, hvor alle kan

hvilket ofte betyder kabler på kryds og

høre og præsentere eller et videokon-

tværs i lokalet. Der er med andre ord

ferencesystem, hvor der kan kom-

ofte brug for et trådløst system, som

munikeres, som sad man ved siden af

kan dele indholdet fra ens egen com-

hinanden i samme mødelokale. I nogle

puter på mødelokalets store skærm,

tilfælde er der lyd på præsentationer,

nemt og hurtigt. I Lindberg Interna-

og her er det vigtigt at alle i lokalet kan

tional’s undersøgelse er også en god

høre budskabet klart og tydeligt.

stabil trådløs internetforbindelse
blandt de ti vigtigste kriterier, så

Bookingsystem

præsentationer og andet materiale

Opsæt et pålideligt og brugervenligt

nemt kan hentes ned fra skyen.

reservationssystem, som alle ansatte
har adgang til via mobil, tablet eller

Højtalere, mikrofon og webcam

computer, så man ikke render forgæves

Da møder i stigende grad afholdes

til et optaget lokale. Overvej at opsætte

med eksterne deltagere, er AV-syste-

en møderumsskærm ude foran og i

mer også nødt til at kunne støtte op

mødelokalet, således man nemt kan

omkring tele- og videokonferencer.

booke og se hvornår lokalet er i brug.

De fleste vil gerne undgå en situation,

Hotline og tilgængelighed
Sørg for, så vidt muligt, at have en backup løsning i tilfælde af, at systemet går
ned. Bestil eventuelt hotline der hvor du
køber dit AV-udstyr eller lav en aftale
med din virksomheds IT-afdeling.

Tilbehør
Skærmen og det øvrige AV-udstyr er
vigtige dele af dit mødelokales opsætning, men der er også andre vigtige faktorer at overveje, når der skal præsenteres fra fx din bærbare computer. Som
bekendt kan intet AV-udstyr holde
strøm for evigt og derfor er det vigtigt, i et moderne mødelokale, at have
mulighed for at tilslutte elektronikken
til strøm i mødebordet. På den måde
undgår du at computerens batteri løber
tør midt i en præsentation.

få besøg af vores
møderumsekspert
Har du brug for hjælp til at fastslå hvilken skærmstørrelse og hvilket
udstyrsniveau dit eller dine mødelokaler har brug for, eller har du brug
for andre generelle råd, så anbefaler vi, at du taler med vores møderumsekspert. Han ved, hvordan man foretager de nødvendige beregninger og
kan hjælpe dig med at finde den optimale AV-løsning til dit mødelokale.

Anjum Parwaiz
Møderumsekspert
2167 4059

“

Hej, jeg hedder Anjum og
er klar til at hjælpe dig med
at finde den helt rigtige
sessions løsning til dig - eller
blot besvare evt. spørgsmål.

Skriv til Anjum

“

Prøv sessions 1 måned gratis
Undgå teknikproblemer og spild af værdifuld mødetid med sessions
– den integrerede møderumsløsning, der spiller fra første klik!
Uanset om dit behov er flotte præsentationer, effektive
videokonferencer eller interaktive workshops med touch skærm,
så tilbyder vi en komplet professionelt udstyrspakke. Prøv sessions
gratis nu - vi leverer og installerer kvit og frit!
Det eneste du skal gøre er at tage fat i vores møderumsekspert.

Læs mere om sessions på www.sessions.dk

Prøv
1 måned
gratis

