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[Case] Et fleksibelt auditoriehus
Fra din professionelle AV-leverandør.
Levende kommunikation og innovative løsninger.
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AV der skaber sammenhæng og overblik
Auditoriehuset ved Aarhus Universitet indfrier et længe næret ønske om flere auditoriepladser til
storrumsundervisning. Huset rummer et stort auditorium med plads til 450, et auditorium med plads
til 125, to auditorier med plads til 100 og endvidere et auditorium med plads til 75 studerende. Det
sidstnævnte auditorium er med fladt gulv, hvor borde og stole ikke er fast placeret, hvilket optimerer
lokalets fleksibilitet. AVC fik ansvaret for hele den audio-visuelle leverance.
◗◗◗

Helt fra start var AVC sammen med C.F. Møllers
Tegnestue med ved planlægningen af bygningernes
indretning med AV-, informations- og kommunikationsudstyr.
Under planlægningen blev der lagt stor vægt på at
finde funktionelle løsninger, der samtidig kunne
indpasses smukt i auditoriernes indretning.

AV-udstyr der skaber
sammenhæng

◗◗◗

De fem auditorier er indrettet med det mest moderne udstyr. I hvert auditorium betjenes alle funktioner (lys, lyd, billede m.v.) fra et computerstyret
touchpanel placeret på forelæsningsbordet.

I auditorierne er der bl.a. projektorer, digital OHP,
fast PC og tilslutning til bærbar PC, adgang til internet og netværk, TV, mikrofon- og højttaleranlæg
samt mulighed for streaming.
Det store auditorium er forsynet med to meget
kraftige laserprojektorer med 25.000 ANSI lumens
og et 11 meter bredt filmlærred, hvorpå man kan
arbejde med to billedflader samtidigt. Det er muligt
at arbejde med et emne på det ene billede og
samtidig understøtte emnet med f.eks. information
fra internettet eller en anden computer på det andet
billede valgt via touchpanelet.

“Sammenhæng er nok det ord, der trænger sig
på, når universitetet skal sammenfatte, hvad der
er opnået ved ibrugtagningen af det nye Auditoriehus” udtaler rektor ved Aarhus Universitet
Henning Lehmann ved indvielsen.

◗◗◗

Med fra begyndelsen

Digital skiltning giver overblik

På hver etage i foyeren er der placeret infoskærme,
hvorpå de studerende kan orientere sig om Auditoriehusets aktiviteter. Den samme information kan
også ses via internettet.

Auditoriehuset ved Aarhus Universitet kan bruges
til konferencer, således kan f.eks. alle auditorier
kobles sammen både billed- og lydmæssigt.

Levende kommunikation
H o r s e n s 7562 4577 • K ø b e n h a v n 4362 4777 • O d e n s e 7562 4577
i n f o @avc.d k • www.a vc.d k • www.avcinfosystem.dk

