
Fra din professionelle AV-leverandør.

Levende kommunikation og innovative løsninger.

[Case] Fleksibilitet og brugervenlig styring



Levende kommunikation
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Hovedhuset på Rungstedgaard emmer af historie 

og elegance. Kombinationen af de smukke gamle 

saloner og de professionelle og lyse konference-

faciliteter giver de helt unikke rammer for både 

arbejde og fest. Rungstedgaards tekniske chef, 

Martin W Madsen, fortæller i den forbindelse ”Ud-
videlsen er tegnet af arkitektfirmaet Lundgaard & 
Tranberg, og det gamle og det nye ligger i naturlig 
forlængelse af hinanden, så det føles ikke, som 
om man går ind i en ny bygning – den ændrer sig 
løbende. Og vi har i samarbejde med AVC – Audio 
Visuelt Centrum – udviklet de avancerede AV-
løsninger fra bunden, der kan fremtidssikre 
Rungstedgaard, så vi har den fleksibilitet, der er 
nødvendig for at kunne lægge lokaler til alt fra det 
enkelte bestyrelsesmøde til den årlige firmafest”.

På forkant med  
den nyeste udvikling

På Rungstedgaard var ønsket at få en tidssvarende 

løsning, så man kan tilbyde det nyeste møde og 

konferenceudstyr, der uden problemer kan køre 

mange år ud i fremtiden. Martin W Madsen fortæl-

ler ”Vi var enige om at få en AV-løsning, som vores 
gæster vil sige WOW til. Vi ville have Rolls Royce-
løsningen. Det har været AVCs opgave at leve op 

til disse krav, og det må vi sige, er lykkedes til 
fulde, da vi i dag har en fleksibel og brugervenlig 
løsning, hvor alt udstyret er gearet til fremtiden.” 

Integration af aV  
giver stor fleksibilitet

De nye konferencefaciliteter består af en stor sal, 

der kan opdeles i fire dele alt efter behovet samt 

seks grupperum. Det giver stor fleksibilitet og 

mange kombinationsmuligheder, hvor man frit kan 

vælge hvordan, man anvender de forskellige rum. 

Alle lokaler er forbundet via AV, så man eksempel-

vis kan se med i en præsentation fra andre rum.

Hvert rum har interaktive møderumsskærme uden-

for, hvor der kan sendes beskeder og information 

om dagsplanen, så hver enkelt deltager nemt kan 

finde sit lokale. 

Når tingene bare fungerer
”Vi ligger i ret unikke omgivelser, hvilket er en 
fordel, for når man tager væk i arbejdssammen-
hæng, så hjælper roen og naturen med til at 
samle tankerne eller give ny inspiration. Ved check 
in på Rungstedgaard udleveres et lille kort over 
området, og vi har gummistøvler til gæsterne – det 
handler om at skabe rammer, hvor folk kan kon-

centrere sig om det væsentlige, og her spiller 
AV-udstyret naturligvis en stor rolle, da man 
overhovedet ikke skal bruge energi på tekniske 
spørgsmål. Derfor har vi lagt vægt på, at styringen 
er meget brugervenlig”, fortæller Martin W Madsen.

AVC har installeret to Crestron betjeningspaneler 

på Rungstedgaard, der er en menustyret touch-

skærm, som sætter selv førstegangsbrugeren i 

stand til intuitivt at beherske alle rummets AV-faci-

liteter. Betjeningssystemet kan således i princippet 

overtage styringen af en hvilken som helst elektrisk 

drevet funktion i bygningen. Martin W Madsen 

udtaler i den forbindelse ”Crestron–pultene gør 
dagligdagen nem for os, da vores gæster selv kan 
operere al udstyret, og der er således ikke de 
store opgaver for os i hverdagen. Hele systemet 
fungerer godt, og der har været tilfredshed over 
hele linjen”.

”Vi udvikler aV-systemer  
sammen med vores kunder”

For Michael Jensen, der er salgschef i AVC, så er 

virksomhedens styrke ubetinget, at man er i stand 

til at udvikle løsningen sammen med kunderne på 

et byggeprojekt, så AV-udstyret bliver en fastinte-

greret del af bygningen. Michael Jensen udtaler ”I 
AVC er vi med på sidelinjen fra starten i projek-
terne. For selvfølgelig skal lys, billede, lyd osv. 
være helt i top, men det vigtige er integrationen 
af de elementer, og her er det essentielt, at syste-
met bliver opbygget fra bunden. Vi sætter en ære 
i at finde de rigtige løsninger sammen med vore 
kunder”.

AVC har mere end 40 års erfaring med AV-udstyr 

og professionel lyd, og virksomheden har i dag et 

højtudviklet og omfattende produktprogram, der på 

internationalt plan er grundig testet, således at man 

som kompetent og erfaren samarbejdspartner kan 

rådgive, levere og servicere den optimale løsning 

for alle typer af kunder.

Historiske rammer 
– klar til fremtiden
Rungstedgaard har gennemgået en større ud- og ombygning, 
hvor den eksisterende herregård er blevet udvidet med nye lyse 
konferencefaciliteter. I samme åndedræt har man valgt at få det 
ypperste inden for AV-udstyr installeret, så alle behov til kurser, 
konferencer, events osv. kan opfyldes.
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