I gennemsnit bruges 5,4 timer
om ugen i et mødelokale.
Kilde: Futuresource Consulting Corporate AV End User Perspectives

det perfekte mødelokale
Tænk, hvis du kunne bruge arbejdslivets mange møder på ideer og
beslutninger, i stedet for at rode med kabler og teknik. Og tænk, hvis
du kunne præsentere på en stor skærm, som viser knivskarpe
billeder – selv i lyse omgivelser.
Det er udgangspunktet for sessions, som er en samlet møderumsløsning til virksomheder, der ønsker at spare tid og penge – og skabe
værdi på bundlinjen. Med sessions kan du effektivisere jeres møder,
så I kan dele viden og træffe beslutninger, frem for at bruge tid på
”hov, hvor blev billedet af?” eller ”hvorfor er der ikke noget lyd?”.

klar fra første klik
sessions sørger for at teknikken i møderummet, fra mikrofon til
højtaler, møderums PC og display, er klar fra første klik.
Vi har samlet mødelokalets funktioner i et kontrolpanel, hvor du
nemt og hurtigt kan se mødeinformation samt styre, booke og
afslutte dine møder. Her kan du også vælge, om det er indhold på
møderummets faste computer* eller en medbragt laptop, der skal
vises på skærmen - uden brug af flere forskellige fjernbetjeninger.
Mødenoter og ideer kan gemmes og sendes via touchskærmen,
så mødet bliver så produktivt som muligt. Uanset om du bruger
sessions til undervisning, salg eller vidensdeling i små eller store
grupper, så er sessions din garanti for at dine møder forløber på
den bedst mulige måde.
sessions findes i en variant der passer til din virksomhed.
Se løsningsstørrelser her under.

Small

Medium		Large

(2-6 personer)

(7-15 personer)		 (16+ personer)

* I sessions løsningen medfølger der ikke en computer til møderummet.

altid opdateret og
i eget design
Når du vælger sessions, bliver kontrolpanelets brugerflade sat op i din
virksomheds design. Det sikrer, at du og din virksomhed bliver præsenteret så professionelt som muligt - både før, under og efter mødet. Er
der opdateringer til design eller brugerflade, så bliver disse ændringer
automatisk implementeret, så din sessions løsning altid er ajour.

spar tid og penge
Med sessions optimerer du virksomhedens ressourcer og effektiviserer brugen af dine mødelokaler. Har du sessions i flere mødelokaler, sikrer du samtidig en ensartet mødeoplevelse og en nemmere
vedligeholdelse for den møderumsansvarlige.
Et møde, som bare kører som smurt – og den selvtillid, der følger med
– er et plus for både dig og din virksomhed. Med sessions undgår du at
tabe vigtig mødetid som følge af tekniske problemer. Du kan gå direkte
til sagens kerne og holde fokus på det, det hele drejer sig om: at dele
tanker og tage beslutninger.

Display – 65” – Giver perfekte billeder i fuld HD
kvalitet, selv i lyse omgivelser

Light pakke, med det helt basale til et møde,
hvor teknikken ikke står i vejen.

Kontrolpanel – 10” skærm, der kan integreres med
eksisterende mail/kalender system og giver
overblik over mulige kildevalg samt information om

sessions 50 er vores tilbud til virksomheder, der skal bruge

igangværende og kommende møder

det helt basale til mødelokalet. Vores light pakke er let at gå
til og indeholder det nødvendige for at du og mødedeltagerne

Hylde uden synlige beslag – Integrerer

kan fokusere på indholdet frem for kabler og forbindelser. Du

komponenter og sikrer et rent, æstetisk udtryk

behøver kun at medbringe din computer – alt andet er gjort
klar til dig.

Trådløs deling af skærm – Tilslut din pc hurtigt og
nemt, og del din præsentation med et enkelt klik

Alle elementer er gennemtestede og kontrolleret, så du får det
bedste billede og den skarpeste lyd i alle møder.
sessions 50 fås i følgende størrelse:
Small
(2-6 personer)

sessions 100 medium til et
mødelokale for 7-15 personer.

Display – fra 65-230” – Giver perfekte billeder i
fuld HD kvalitet, selv i lyse omgivelser

Standardpakke med alt, hvad der behøves for et
godt møde, hvor teknikken ikke står i vejen.

Kontrolpanel – 10” skærm, der kan integreres med
eksisterende mail/kalender system og giver
overblik over mulige kildevalg samt information om

sessions 100 er vores tilbud til virksomheder, der vil holde

igangværende og kommende møder

seriøse præsentationer i afslappede omgivelser. Vores
standardpakke er let at gå til og indeholder alt, hvad du og

AV møbel m. integreret hardware – Integrerer og

mødedeltagerne skal bruge for at kunne fokusere på indholdet

skjuler alle komponenter og sikrer et rent, æstetisk

frem for kabler og forbindelser. Du behøver kun at medbringe

udtryk

din computer – alt andet er gjort klar til dig *.
Højtaler – Sikrer god lyd under præsentationen

Alle elementer er gennemtestede og kontrolleret, så du får det
bedste billede og den skarpeste lyd i alle møder.

Trådløs deling af skærm – Tilslut din pc hurtigt og
nemt, og del din præsentation med et enkelt klik

sessions 100 fås i følgende størrelser:
Præsentations fjernbetjening – Fungerer som laser-

Small

Medium

Large

(2-6 personer)

(7-15 personer)

(+16 personer)

pointer og giver fuld kontrol over din præsentation

* Møderumscomputer er ikke inkluderet i pakken

”

Vi har med sessions optimeret
vores ressourcer og effektiviseret
brugen af vores mødelokaler.
Tina Briting, IT afdelingsleder hos EUC

Display – fra 65-230” – Giver perfekte billeder i
fuld HD kvalitet, selv i lyse omgivelser

Kontrolpanel – 10” skærm, der kan integreres med
eksisterende mail/kalender system og giver
overblik over mulige kildevalg samt information om
igangværende og kommende møder

AV møbel m. integreret hardware – Integrerer og
skjuler alle komponenter og sikrer et rent, æstetisk
udtryk

Højtaler – Sikrer god lyd under præsentationen

Trådløs deling af skærm – Tilslut din pc hurtigt og

Videokonferencepakke, til dig som gerne vil
interagere med dine mødedeltagere.

nemt, og del din præsentation med et enkelt klik

Præsentations fjernbetjening – Fungerer som laserpointer og giver fuld kontrol over din præsentation

Det er langtfra altid, at alle mødedeltagere kan være til
stede i et mødelokale på samme tid. Derfor har vi udviklet

Speakerphone - Kan modtage tale fra alle

sessions 200, som giver mulighed for at afholde telefon- og

retninger under telefonkonferencer via Skype

videokonferencer.

el.lign. Kan tilsluttes direkte til mobiltelefon eller
medbragt computer.

sessions 200 inkluderer speakerphone, højtopløseligt webcam
og mikrofon, der sikrer, at alle personer i møderummet kan

Højkvalitets mikrofon - Sikrer at man bliver

deltage aktivt i mødet*.

hørt på lang afstand og filtrerer støj fra

sessions 200 fås i følgende størrelser:

HD webcam – Sikrer god billedkvalitet
i din videokonference

Small

Medium

Large

(2-6 personer)

(7-15 personer)

(+16 personer)

Trådløst tastatur og mus i brugervenligt design

* Møderumscomputer er ikke inkluderet i pakken

sessions 300 small til et
mødelokale for 2-6 personer.

Touch display – Fra 65-100” – giver perfekte billeder
i fuld HD kvalitet, selv i lyse omgivelser

PC m. whiteboard software – Gør det nemt at være

Den interaktive pakke til virksomheden, der også
har brug for touch funktionalitet og interaktion.

kreativ og dele idéer på det elektroniske whiteboard

Kontrolpanel – 10” skærm, der kan integreres med
eksisterende mail/kalender system og giver

Med sessions 300 får du alt, hvad du skal bruge for at interagere

overblik over mulige kildevalg samt information om

med dine præsentationer *.

igangværende og kommende møde

Med touch-display og det simple elektroniske whiteboard er

AV møbel m. integreret hardware – Integrerer og skjuler

det let for mødedeltagere at udfolde deres kreativitet og dele

alle komponenter og sikrer et rent, æstetisk udtryk

deres idéer digitalt. Slut med avancerede funktioner, som blot
forvirrer og aldrig bliver brugt. Det kan ikke blive nemmere

Højtaler – Sikrer god lyd under præsentationen

end med sessions 300!
Trådløs deling af skærm – Tilslut din pc hurtigt og

sessions 300 fås i følgende størrelser:

nemt, og del din præsentation med et enkelt klik

Small

Medium		

Præsentations fjernbetjening – Fungerer som laser-

(2-6 personer)

(7-15 personer)		

pointer og giver fuld kontrol over din præsentation

Trådløst tastatur og mus i brugervenligt design

* Møderumscomputer er ikke inkluderet i pakken

”

Vores brugere præsenterer og deler
viden, uden tekniske problemer.
Søren Rasmussen, IT supporter hos EUC Sjælland

Touch display – Fra 65-100” – giver perfekte billeder
i fuld HD kvalitet, selv i lyse omgivelser

PC m. whiteboard software – Gør det nemt at være
kreativ og dele idéer på det elektroniske whiteboard

Kontrolpanel – 10” skærm, der kan integreres med
eksisterende mail/kalender system og giver
overblik over mulige kildevalg samt information om
igangværende og kommende møde

AV møbel m. integreret hardware – Integrerer og skjuler
alle komponenter og sikrer et rent, æstetisk udtryk

Højtaler – Sikrer god lyd under præsentationen

Den store pakke til virksomheden, der vil have
det hele.

Trådløs deling af skærm – Tilslut din pc hurtigt og

Med sessions 400 får du den komplette løsning til dit møde-

Præsentations fjernbetjening – Fungerer som laser-

lokale, som gør dig klar til slagkraftige præsentationer, inter-

pointer og giver fuld kontrol over din præsentation

nemt, og del din præsentation med et enkelt klik

aktive workshops, fælles telefonmøder og vigtige videokonferencer. Du får med andre ord alle de moderne

Speakerphone som kan modtage tale fra alle

funktioner samlet i én brugervenlig og effektiv pakke *.

retninger under telefonkonferencer via Skype
el.lign. Kan tilsluttes direkte til mobiltelefon eller

sessions 400 fås i følgende størrelser:

medbragt computer.

Small

Medium		

Højkvalitets mikrofon - Sikrer at man bliver

(2-6 personer)

(7-15 personer)

hørt på lang afstand og filtrerer støj fra

HD webcam –Sikrer god billedkvalitet
i din videokonference

Trådløst tastatur og mus i brugervenligt design

* Møderumscomputer er ikke inkluderet i pakken

sessions tilvalg
Til din sessions pakke har du mulighed for at få lidt ekstra med.
Kontrolpanelet kan synkroniseres med et møderumspanel uden
for mødelokalet. Via panelet kan dine kollegaer følge med i, hvor
langt du er i dit møde uden at forstyrre. Mødelokalets panel gør
det samtidig muligt at booke lokalet og se fremtidige bookinger.
Indholdet på møderumspanelet er ligesom kontrolpanelet
præsenteret i din virksomheds design.

nemt og bekvemt
Alle sessions løsninger kan enten købes kontant, lejes eller
leases. Uanset hvilken betalingsform du vælger, så sørger vi
for levering og installation af din sessions løsning. Det er din
sikkerhed for at alt er gennemtestet og fungerer. Er der
problemer efterfølgende, så tager vores professionelle
hotline hånd om det. Skal der bruges hjælp on-site, så sørger
vores serviceafdeling for at løse problemerne.

powered by dnp denmark
dnp er ikke blevet markedsleder indenfor TV- og projektionsteknologi ved at tale om tekniske specifikationer, pixels eller
kontrastforhold. Vi er blevet førende i møderumsløsninger,
fordi vi altid tager udgangspunkt i mennesker. Dem, der står
foran skærmen, og dem, der skal se, lytte og deltage.
Teknik er nemlig intet uden indsigt. Og det er vores indsigt,
der har gjort os til det, vi er i dag.

dnp danmark’s historie
dnp denmark kom til verden i 1989 med det klare formål at
levere verdens bedste projektionsskærme.
En tilgang, der har gjort os til markedsleder med kunder som
Lego, Novo Nordisk, Microsoft, Statens Museum for Kunst,
Jyske Bank, PwC Denmark, McDonald’s, Dansk Industri,
Syddansk Universitet med flere.
Som en del af Dai Nippon Printing – en af verdens største
trykkeri-og medievirksomheder – er vi med til at drive vores
forretning gennem optimering, innovation og konstant
nytænkning.

Headquarters
dnp denmark as
Skruegangen 2
DK-2690 Karlslunde
Phone: +45 4616 5100
www.sessions.dk
www.dnp-screens.com

