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REGION MIDTJYLLAND

Med AVC som din professionelle AV-leverandør får du

• En samarbejdspartner med mere end 50 års erfaring.

• Professionelle AV-løsninger med kvalitet i højsæde.

• Adgang til et professionelt serviceberedskab.

• Vores team, vores kultur, dine fordele.



Med øje for detaljen
Danmarks første nybyggede Regionsrådssal ligger i Viborg. Her 

fik AVC til opgave at indrette den spektakulære regionssal og 

tilhørende mødelokaler med AV-udstyr, herunder et nyt fremtids-

sikret konferenceanlæg, lærreder, projektorer, kameraer og højt-

taleranlæg.

Topmoderne
AVC har installeret et Bosch konferencesystem, der er er fræset 

ned i bordpladen, og som styres af Crestron betjeningssystem via 

touchskærme - et system med en særdeles brugervenlig betje-

ningsflade. Det topmoderne konferenceanlæg giver mulighed for 

at indtaste talerliste og taletid. Systemet rummer endvidere af-

stemningsfaciliteter, hvor resultaterne kan gemmes og vises på 6 

store lærreder i loftet, hvormed der sikres et godt overblik over 

både afstemninger, deltagere og resultater. 

Elegant integreret
Et godt udsyn og overblik er alfa og omega, når der afholdes 

møder i Regionsrådssalen, og derfor er 6 kraftige projektorer med 

tilhørende bagprojektionslærreder elegant integreret i loftet. Når 

lærrederne skal anvendes til præsentation af data, video, afstem-

ningsresultater, osv. rulles disse automatisk ned i en sekskantet 

kube, der er skråstillet således, at alle i regionssalen har et godt 

og frit udsyn og dermed optimalt overblik.

Enkelt og fuldautomatisk
Der er installeret 4 domekameraer, der styres automatisk fra mi-

krofonerne, således at billede og lyd følges ad og streames di-

rekte til internettet. Alle borgere har således mulighed for at 

overvære regionsmødet live på hjemmecomputeren eller hente 

det frem senere, når man har tid. 

Hele AV-løsningen inkl. lys, billede og lyd er fuldautomatisk og 

styres af et Crestron betjeningssystem med touchskærme, der 

sikrer en unik og særdeles brugervenlig betjening. Sidst, men ikke 

mindst, er alle mødelokaler forsynet med netværksbaserede flad-

skærme til mødebooking og information om igangværende møder.

En opgradering
Regionsrådssalen i Viborg er blevet opgraderet. Efter omkring 12 

år, mente Region Midtjylland, at de trængte til en opdatering af 

deres AV-løsning. Efter nogle overvejelser, endte det med at 

skærme skulle erstatte den hidtidige projektorløsning.

Key Account Manager ved AVC, Jesper Mikkelsen, forklarer om 

løsningen:

”Løsningen består af seks 82” skærme fra Samsung. Samtidig 

er setup’et blevet digitaliseret, hvilket vil sige at der nu køres 

med HDMI i stedet for VGA, hvilket giver en væsentlig forbed-

ring i opløsningen”.

Anders Bjært Sørensen, Digital forvaltning ved Region Midtjylland, 

udtaler:

”I alle vores mødelokaler, på nær de allerstørste, kører vi med 

skærmløsninger. Vi fandt ud af, at skærme ikke var dyrere end 

en ny projektorløsning, så det gik vi med”.

Anders Bjært Sørensen forsætter:

”Den store usikkerhed, lå i hvordan det ville komme til at se ud, 

vi frygtede at skærmene ikke ville passe ind i salen”.

Jesper Mikkelsen tilføjer:

”Vores lokale smed har i samarbejde med deres arkitekt udviklet 

beslaget, hvilket har ført til et rigtig flot resultat”.

Anders Bjært Sørensen afslutter:

”Vi er rigtig tilfredse med den løsning vi er endt med. Designet 

på beslaget som skærmene hænger i, synes vi ser rigtig godt 

ud. At det blev lavet, så det er så usynligt som muligt, og først 

og fremmest virker som en let konstruktion, frem for en tung, 

synes jeg er lykkedes rigtig fint. Vi mener, at vi får en bedre 

anvendelse med de nye skærme, så vi er bestemt med tilfredse 

med løsningen og samarbejdet med AVC”.

I den oprindelige løsning, tilbage fra omkring 2007, var der lagt 

meget vægt på kvalitet og fremtidssikring, hvilket gør at man i dag 

med små justeringer kan gøre hele løsningen up-to-date.

www.avc.dk +45 8870 7171info@avc.dk
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