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EN VEJLEDNING TIL 
GRØNNE AV-LØSNINGER

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.



INTRO
Emner som ressourcebesparelser, miljømæssige hensyn og heri-

blandt også grønne møder ligger højt på dagsordenen. Vi har spurgt 

en fokusgruppe hvad de mener, der gør en AV-løsning grøn? Og 

svarene var lidt vævende og temmelig blandede, men dialogen er 

super relevant.

Som professionel AV-leverandør ser vi det som en del af vores 

opgave at oplyse om, hvilke muligheder der er, og hvilke fordele/

ulemper der kan være ved disse løsninger. Vi har derfor udarbejdet 

denne korte vejledning, hvor vi har valgt at give 3 bud på en hhv. 

lille, medium og deluxe AV-løsning, der kan være med til at sætte 

fokus på ressourceforbruget og i sidste ende løfte virksomhedens 

grønne profil.

Indhold
S. 3 .............................................. Undgå ressourcespild

S. 4-5 ........................................ Udnyt teknologien

S. 6 .............................................. Overblik over ressourcer

S. 7 ............................................. Yderligere info
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UNDGÅ  
RESSOURCE-
SPILD
Kan PIR-sensoren gøre en forskel?
PIR står for Passive InfraRed, og er en elektronisk sensor, der 

registrerer bevægelse via infrarødt lys. PIR-sensoren registrerer 

stråleforandring og sender et trådløst signal til modtagerenheden.

Sensoren kan kobles til de fleste AV-løsninger. Brug den til video-

konferencesystemet, skærm- eller projektorløsningen, LED- 

væggen m.m. 

Med en PIR-sensor koblet til AV-udstyret, vil det kunne indstilles 

til at tænde, så snart brugeren træder ind i lokalet. Det vil ligeledes 

slukke, når sensoren ikke registrerer mere aktivitet i lokalet. 

Således undgås det at udstyret er tændt unødigt, samtidig med at 

det hurtigt og problemfrit er klar til brug, så snart brugeren træder 

ind ad døren. En PIR-sensor medvirker typisk derfor også til, at 

der skæres ned på opstartstiden inden mødet. 

Med en PIR-sensor kan AV-udstyrets levetid forlænges, strømfor-

bruget reduceres og udgifterne dermed formindskes, samtidig 

gavner det din virksomheds grønne profil.

Hvor lidt skal der til? 
Tænkt eksempel: En virksomhed afholder på ugebasis 10 møder, 

gennemsnitligt deltager 5 personer og opstarts-tiden er 7 minutter 

pr. møde. D.v.s. 7x5=35min. x10=5t50min. i opstartstid på uge-

basis frem for effektive arbejdstimer på én uge.

Se hvordan en løsning med PIR-sensor virker i videoen om 

 Welcome to the room.
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Fordele
• Automatisk opstart af AV-udstyret.

• Automatisk nedlukning af AV-udstyret.

• Tidsbesparende løsning.

• Strømbesparende løsning.

• Forlænger AV-udstyrets levetid.

Ulemper
• Der kræves som minimum et trykpanel til 

 styring af PIR-sensor.

• 1:1, én PIR-sensor til ét lokale.

https://www.avc.dk/avc-kampagner/welcome-to-the-room/


UDNYT TEK-
NOLOGIEN
Spar på rejseomkostningerne
Når det kommer til skærme og højttalere, er teknologien kommet 

rigtig langt. Så langt faktisk, at det ikke nødvendigvis gør den 

store forskel for oplevelsen, om mødet tages ansigt til ansigt, eller 

over videokonference. Derudover er præsentationsmulighederne 

via videokonference mange, og som oftest meget brugervenlige, 

så man er sikret en nærværende oplevelse og en flydende dialog.

Der er også andre fordele at hente ved videokonference som f.eks. 

et tættere samarbejde, kortere beslutningsprocesser, besparelser 

på rejseomkostningerne m.v. Videokonference er typisk en af de 

løsninger, der tjener sig selv ind igen. Har din virksomhed afdelin-

ger eller samarbejdspartnere i flere dele af landet eller udlandet, 

så er der med stor sandsynlighed penge at spare. Alene i de timer 

en medarbejder bruger på transport til og fra møder, er der poten-

tielt en kæmpe besparelse. Udover færre rejseudgifter omdannes 

rejsetiden jo også til effektiv arbejdstid.

En videokonferenceløsning er ressourcebesparende på en måde, 

der gavner både medarbejder og virksomhed - og samtidig er der 

den miljømæssige gevinst at tage i betragtning.

Hvor lidt skal der til? 
Tænkt eksempel: 5 forskellige medarbejdere afholder ugentligt 

møde på 5 forskellige lokationer placeret i en afstand af 1 times 

kørsel. D.v.s. 5x5=25 x2=50 timers køretid frem for effektive ar-

bejdstimer på én uge.

Se mere om videokonference her, eller klik og se f.eks. hvordan 

Vejdirektoratet gør brug af videokonference, og hvad det har be-

tydet for dem.
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Fordele
• Et tættere samarbejde.

• Kortere beslutningsprocesser.

• Mindre rejsetid, mere effektiv arbejdstid.

• Færre rejseudgifter.

• Mindre C02 udladning.

Ulemper
• Man skal være struktureret, for at det ikke bliver 

 uoverskueligt for modtageren.

• Videokonference kræver et stabilt netværk.

• Kan være en stor førstegangsinvestering.

https://www.avc.dk/tag/videokonference/
https://www.avc.dk/case/vejdirektoratet/


Streaming og optage muligheder
Har virksomheden alligevel investeret i videokonference og mere 

specifikt kameraet, men er tovejskommunikation ikke altid nød-

vendigt, så udnyt mulighederne inden for streaming. 

Stream live eller on-demand til et ubegrænset antal modtagere. 

Optag, gem og stream undervisningen, gudstjenesten, foredraget, 

mødet, præsentationen o.s.v. Udnyt muligheden og nå ud til så 

mange som muligt på en meget enkelt måde. Afspilning kan ske 

når som helst, hvor som helst og vigtigst af alt, når det passer 

modtageren bedst med on-demand streaming. 

Også her er der en miljømæssig gevinst ved det faktum, at mod-

tageren af dit budskab ikke behøver at komme til dig - eller du til 

dem.

Se mere om streaming her eller hvordan Øster Snede Kirke eller 

Kirurgiklinikken i Århus gør brug af streaming.
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Fordele
• Nå ud til hele din målgruppe og flere til.

• Nå ud når som helst med streaming on-demand.

• Intet bliver glemt, oparbejd et arkiv med optagelser.

• Spar på ressourcerne, optag én gang og del igen 

 og igen og igen.

• Formindsk rejseudgifter både for dig og din målgruppe.

Ulemper
• Streaming kræver en hosted server.

• Kan kræve oplæring afhængig af kompleksiteten 

 af løsningen.

https://www.avc.dk/tag/streaming/
https://www.avc.dk/case/oester-snede-kirke/
https://www.avc.dk/case/kirurgiklinik/


OVERBLIK 
OVER RES-
SOURCER 
Detaljeret data på ressourceforbrug
Få online overvågning af bl.a. AV-løsninger samt adgang til detal-

jerede rapporter til optimering af organisation og resurser. Crestron 

Fusion er en software til bl.a. planlægning og monitorering af 

AV-løsninger. Via indsamling af data og rapportudarbejdelse kan 

virksomheden få indblik i, hvor der bedst optimeres ift. investerin-

ger i personale, lokaler og teknologi.

Med Crestron Fusion kan virksomheden f.eks. se:

• Hvor ofte et lokale bliver brugt.

• Hvornår lokalet bliver brugt, og hvor længe.

• Hvornår der er no show til et booket lokale.

• Hvilket udstyr bliver brugt, og hvor ofte.

• Hvor mange og hvem booker lokalet, m.v.

Det betyder at virksomheden er up-to-date med udnyttelsen af 

ressourcer heriblandt AV-udstyrets levetid, og dermed kan være 

på forkant mht. vedligeholdelse og fornyelse. Samtidig får virk-

somheden konkret indsigt i hvad det er mest hensigtsmæssigt at 

investere i, når tiden kommer til fornyelse. 

Med Crestron Fusion får virksomheden et TOTAL overblik, ikke 

kun af mødelokaler og AV-udstyr, men af stort set hele bygningens 

virke. Kan det kobles op på netværket, kan det aflæses i Crestron 

Fusion. Rapporter og automatiske processer, som f.eks. frigivelse 

af bookede lokaler med no show, hjælper virksomheden med at 

udnytte ressourcerne maksimalt og derved optimere organisatio-

nens ydeevne, hvilket i sidste ende også styrker virksomhedens 

grønne profil.

Læs mere om Crestron Fusion her og se videoen, der præsente-

rer softwaren og dens muligheder.
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Fordele
• AV- og IT-afdelinger får alarmer tilsendt ved driftsstop,  

 så udbedring kan ske hurtigst muligt.

• Brugeren får direkte adgang til fjernsupport via touch 

 skærme placeret i mødelokalerne.

• Optimeret brug af mødelokaler ved automatisk frigørelse.

• Detaljerede rapporter, således der kan ageres proaktivt  

 ift. AV-udstyrets levetid, og derved optimere rammerne  

 for mest mulig oppetid.

• Mulighed for også at overvåge f.eks. varme, lys, printere  

 m.m. i bygning.

• Et 3D overblik af bygningen helt ned til det enkelte lo-

kale, køre online servicelister, ligge billeder/tegninger ind 

af installationer og meget meget mere.

Ulemper
• Systemet kræver teknisk snilde.

• Løsningen egner sig pt. bedst til virksomheder med +30  

 mødelokaler.

• Det kan være en kostbar førstegangsinvestering, som  

 dog vil tjene sig ind.

https://www.avc.dk/crestron-fusion/


YDERLIGERE 
INFO
Der er mange forskellige måder at tænke mere ressourcebespa-

rende, fremtidsorienterede og langtidsholdbare løsninger ind i en 

virksomhed på. Vi har her blot beskrevet et udpluk af muligheder.

Det kan være en udfordring at se hvor, og hvordan man kan opti-

mere eller med fordel kan opdatere løsninger, der i længden kan 

gavne virksomheden og dens medarbejdere. 

Er du nysgerrig på hvordan netop din virksomhed kan drage nytte 

af langtidsholdbare løsninger og ønsker mere info om yderligere 

løsninger er du altid velkommen til at kontakte os. 

Vi har mere end 60-års erfaring i AV-branchen og har nogle af de 

skarpeste hoveder indenfor branchen. Heriblandt kan det nævnes, 

at vi bl.a. er beriget med den ene af de to Guld certificerede 

Crestron programmører, der findes i Danmark på nuværende 

tidspunkt. 
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https://www.avc.dk/kontakt-avc/

