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FURESØ KOMMUNE

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.



Furesø Kommunes rådhus er blevet navngivet Sløjfen, fordi byg-

ningen binder det gamle rådhus i Værløse sammen med en ny fløj. 

Rådhuset på 5.400 kvadratmeter huser 330 medarbejdere, men 

det bruges også af borgere og foreninger til fritidsaktiviteter, efter 

medarbejderne er gået hjem. De kan alle benytte rådhusets  

faciliteter, og selv om der står Furesø Rådhus på både for- og 

bagside, så har det allerede fået tilnavnet Borgernes hus.

Furesø Kommune har fået lavet to sale, der er delt op vha. af en 

skydedør. Den ene sal bruges hovedsageligt som kantine, og den 

anden er en multisal. I opgaven til AVC blev der lagt vægt på 

kvalitet og fleksibilitet, men AV-løsningerne skulle også være 

praktiske og brugervenlige set ift. den daglige brug af lokalerne 

samt forskellen af knowhow hos de forskellige brugere.

Multisalen
I multisalen er der mulighed for 9 forskellige bordopstillinger. Det 

er med til at forvandle en klassisk byrådssal til en multisal med 

mange brugsmuligheder og funktioner.

Salgschef hos AVC, Michael Andersen, udtaler: ”Den store forskel 

på denne byrådssal og andre er, at man her har valgt ikke at 

dedikere ét lokale kun til byrådssal. Det giver Furesø Kommune 

en bedre udnyttelse af lokalet, da en typisk byrådssal kun bliver 

brugt en gang om måneden, hvilket i dette tilfælde ikke ville være 

optimal brug af resurserne”.

AVC har leveret både hard- og software til multisalen.

Ift. projektorer var kravet, at de bl.a. skulle være lysstærke. Her 

faldt valget på en Epson model, som passer perfekt til lysere 

omgivelser og større lokaler. Dette er især nyttigt for Furesø Kom-

mune, når skydedørene slås op, og kantinen og multisalen bliver 

samlet til et stort lokale.

Mikrofonerne fra Bosch blev valgt grundet deres høje kvalitet, og 

fordi de er trådløse, hvilket gør dem lette flytte rundt på. Det er 

især praktisk, når salen skal bruges til andet end kommunal- 

bestyrelsesmøder.

Praktikken og fleksibiliteten har som sagt generelt været i høj-

sæde ved valg af AV-udstyr. Dette ses f.eks. i valget af lærred 

fremfor skærme, da lærredet kan skjules helt og rulles sammen 

med et enkelt tryk på Crestron touchpanelet. Det samme har gjort 

sig gældende ift. deling af præsentationer hvor valget faldt på 

ClickShares. Udover at være små og praktiske, er de noget af det 

mest brugervenlige på markedet, når det kommer til trådløs deling 

fra medbragte enheder.

Michael Andersen udtaler: ”Generelt er trådløse løsninger mest 

praktiske, når du ønsker et fleksibelt lokale med flere funktioner. 

Du slipper for besværet med at skulle rykke rundt på kabler, når 

lokalet skal skifte funktion”.

Kantinen
Det er ikke kun byrådssalen, der har flere funktioner. Kantinen 

kan, udover at være en kantine for medarbejderne, også bruges 

som et større mødelokale eller en konferencesal. Her byder løs-

ningerne på den samme høje billed- og lydkvalitet samt bruger-

venlige rumstyring via et Crestron touchpanel som i multisalen. 

Ved at ensarte løsningerne og rumstyringen mest muligt gøres det 

mere brugervenligt for medarbejderne og borgerne at benytte 

AV-løsningerne. 

Udstyret i de to lokaler, kan snakke sammen således lyd samt 

præsentation kan afvikles samtidig. Det åbner op for muligheden 

hvor skydedørene ind til byrådssalen åbnes helt op, og de to sale 

slås sammen til et stort lokale. Hermed ryger kapaciteten i vejret, 

og større arrangementer er mulige, således Furesø Kommune får 

mest muligt ud af deres investeringer og de 2 nye sale. 

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