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FÅ STYR PÅ MØDELOKALET
5 USETE UDGIFTER 

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
Mødeplanlægning kan være en rutineaktivitet på arbejdspladsen, 

men den kan også være kompliceret og tidsrøvende, hvis du ikke 

har en effektiv proces på området. 

Arrangørerne af møderne har til opgave, at få en gruppe travle 

mennesker samlet, hvilket ofte kommer til at involvere kommuni-

kation frem og tilbage via e-mail eller telefon. Når alle er nået til 

enighed, handler det for arrangørerne om at finde et mødelokale, 

der matcher behovene for netop det møde. Hvilket AV-udstyr skal 

der bruges? Hvor stort skal lokalet være? Skal der være catering 

eller andre services? Det kan kræve både tid og en god tovholder 

med de mange behov, der skal dækkes.

Men møder er og bliver en nødvendig del af at drive forretning, så 

hvor meget tid er det reelt nødvendigt at bruge på at arrangere og 

planlægge dem? Udfordringer i forhold til mødebooking påvirker 

alt lige fra helt små virksomheder til de helt store - og flere mø-

delokaler giver som oftest også en mere kompleks mødeplanlæg-

ning.

Her er nogle af de største syndere, der fører til usete udgifter i 

forbindelse med mødeplanlægning og afholdelse deraf.

Indhold
S. 3 .............................................. Afbrydelser

S. 3 .............................................. Tidsspild

S. 4 .............................................. Fejl i planlægningen
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S. 6 ............................................. Ineffektiv brug af mødelokaler og ressourcer

S. 6 ............................................. Yderligere info

www.avc.dk +45 8870 7171info@avc.dk AVC er medlem af UNITIA og AV Brancheforeningen • D
IN

 G
ARANTI FOR KVALI

TE
T 

•AV
 B

RANCHEFORENING

• D
IN GARANTI FOR KVALI

TE
T 

•AV
 B

RANCHEFORENINGEN



1. AFBRYD-
ELSER
Afbrydelser er i sig selv en tidsrøver. Hvis skiltningen ved møde-

lokalerne er mangelfuld, vil risikoen for eksterne uventede afbryd-

elser stige. Hvis mødet er med en kunde, kan det få virksomheden 

til at fremstå mindre professionel, og i værste tilfælde gøre skade 

på relationen til kunden. Afbrydelser kan i højere eller mindre grad 

ødelægge flowet i et møde, et interview eller lignende, og derved 

gøre det mindre effektivt. 

Afbrydelser er ikke kun et forstyrrende element for deltagerne, 

men i sidste ende er det også et fordyrende element for virksom-

heden.

Hvordan kan det løses?
Møderumsskærme kan f.eks. bruges til at vise informationer ude 

foran det enkelte mødelokale. I modsætning til almindelige skilte, 

er de hele tiden up-to-date med seneste mødeinformation, når de 

integreres med en møderumssoftware. Det fjerner al tvivl om, 

hvorvidt et lokale er ledigt eller optaget, og virksomheden vil få en 

bedre udnyttelse af sine ressourcer. 

Møderumsskærme med touchfunktion giver yderligere mulighed 

for, at deltagere kan booke ad hoc, aflyse eller forlænge møder 

på stedet eller f.eks. kontakte service eller IT-afdelingen direkte 

fra skærmen.

Der findes også udvidede løsninger, hvor digitalskiltning kan  

understøtte møderumsskærme ved f.eks. at vise et oversigtskort 

over virksomhedens lokaler, hilsner til gæster, RSS feeds, video 

og andet dynamisk indhold. Her kan f.eks. AVC DisplaySystem® 

være en brugervenlig mulighed.

2. TIDSSPILD
Papirbaserede bookingmetoder, regneark og andre forældede 

arbejdsgange tilføjer ekstra arbejde til det administrative perso-

nale. Manuelle processer i forbindelse med mødebooking såsom 

telefonopkald, e-mails eller for nogens vedkommende sågar  

post-it notes leder til megen kommunikation frem og tilbage, 

hvilket er en stor synder i forhold til tidsspild. Derudover er brug 

af flere forskellige systemer og procedurer i virksomheden også 

med til at bidrage negativt til et øget tidsforbrug.

Hvordan kan det effektiviseres?
Investeres der i et bookingsystem erhverves en platform, som 

giver et samlet overblik til gavn for både mødearrangører og  

deltagere. Det minimerer unødvendig kommunikation og sørger 

for, at alle med interesse i mødet er informeret om hvor, hvornår 

og med hvem mødet foregår. Det er dog forudsat at alle i virksom-

heden benytter det samme bookingsystem, hvis tidsspildet skal 

minimeres. 
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Fordele
En klar og tydelig indikation af mødelokalets status, et 

up-to-date overblik over lokalets møder i løbet af dagen 

og fuld fleksibilitet, da du let kan skifte indhold eller design. 

Ulemper
Skærmes levetid varierer meget og vil på sigt skulle ud-

skiftes. Er det dog en skærm produceret specifikt til for-

målet som møderumsskærm, har de som regel en lang 

levetid afhængig af leverandør. Her kan f.eks. ProDVX 

eller Crestron møderumsskærme med fordel anvendes.

Fordele
Effektiv, systematiseret og strømlinet kommunikation, med 

up-to-date informationer og et samlet overblik til enhver 

tid.

Ulemper
Implementeringen af et nyt system kan være tidskræv-

ende afhængig af brugervenligheden i det udvalgte  

system.

https://www.avc.dk/avc-din-professionelle-leverandoer-av-loesninger/avc-digitale-skilte-infoskilte/avc-displaysystem/
https://www.avc.dk/prodvx/


3. FEJL I PLAN-
LÆGNINGEN
Organisationer med komplekse mødebookingsprocesser bruger 

typisk separate systemer til at booke lokaler, invitere deltagere, 

registrere gæster, bestille forfriskninger og andre services.  

Fejl i plan- og skemalægningen opstår jævnligt, fordi synkronise-

ringen mellem de forskellige systemer ikke altid er på plads. Er 

f.eks. informationerne om, hvorvidt lokalet er ledigt ikke altid kor-

rekt, koster det ressourcemæssigt en del at rykke det hele rundt 

på ny. Endvidere, er aflysninger og ændringer ikke kommunikeret 

direkte i mellem systemerne, så er der risiko for dobbeltbooking, 

deltagere der møder op til aflyste møder, eller catering der bliver 

leveret på et forkert tidspunkt eller til et forkert lokale.

Hvordan kan det afhjælpes?
Med den rette bookingsoftware kan du planlægge alt, der ved-

rører mødet i ét og samme system. Udover at det i sig selv er 

tidsbesparende, undgår man også misforståelser og fejl, der kan 

opstå ved manglende synkronisering mellem flere systemer, her 

kan Fischer & Kerrn eksempelvis anbefales alt afhængig af behov.
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MAKE YOUR OFFICE SPACE 
SMART 

A COMPLETE MODERN WORKPLACE SOLUTION MADE 
FOR OUTLOOK AND OFFICE 365

The modern workplace is evolving and the need for booking solutions that can provide insights into 
how the office space is being utilized is greater than ever before. Some of the cornerstones of agile 

and smart working is hot-desking, smart room booking, indoor navigation, booking displays and office 
space insights.

CONCIERGE BOOKING SOFTWARE is our unique booking software that makes your office space  
smarter and provides you with important information about how your office space and your  

resources are being utilized. Our software consists of a suite of software modules that, among other 
things, enables you to schedule and book resources, meetings, meeting services and visitors smooth 

and trouble-free. 

1. ROOM BOOKING  
& DESK BOOKING

2. ROOM &  
DESK BOOKING 
PANELS

3. REPORTS & 
ANALYTICS

4. INDOOR 
NAVIGATION 

5. BEACONS & 
SENSORS

Fordele
Synkroniseringsmæssigt er det langt mere enkelt og 

samtidig tidsbesparende, da man kun skal bruge ét pro-

gram i stedet for flere. Derudover er det nemmere at 

sikre sig, at alle former for booking og bestillinger er gjort, 

da alle tråde er samlet ét sted i ét system.

Ulemper
Et nyt system i virksomheden vil kræve oplæring for alle, 

samt tid til at blive fortrolig med det.

https://fischerkerrn.com/


4. DÅRLIG 
MORAL OG 
NEGATIVE 
INDTRYK 
Uden et gennemgribende centraliseret system, som giver et hur-

tigt overblik over møder, mødelokaler og deltagere, vil arrangører 

arbejde ud fra egen hukommelse og egne procedurer for at få styr 

på tingene. Dette øger ikke kun risikoen for fejl men skaber også 

en uvished, der kan lede til frustration blandt både personale og 

gæster. Gæster vil få et negativt indtryk, hvis mødet ikke starter til 

tiden, hvis mødelokalet ikke er ledigt, eller hvis øvrige deltagere 

ikke møder til tiden. Det kan ydermere have en negativ indvirken 

på medarbejderens evne til at sørge for at projekter kører som de 

skal, at ordrer lukkes eller gode førstehåndsindtryk skabes overfor 

nye kontakter/kunder. Hvis processen for mødeplanlægningen 

varetages af én eller få personer, risikerer man også unødige 

problemer ved sygdom samt en større fejlmargen, især hvis proces-

sen er kompliceret.

Hvordan optimeres proceduren bedst?
Fleksibilitet er nøglen i nutidens erhvervsliv. At få implementeret 

et effektivt og centraliseret bookingsystem, som man kan få for-

bindelse til uanset lokation, fra ethvert netværk og på alle enheder 

bliver mere og mere essentielt, da arbejdsstyrken bliver mere og 

mere mobil. Personalet skal have mulighed for at logge ind og 

booke møder, også når de er ude af kontoret. 
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Fordele
Medarbejderne vil opleve en større fleksibilitet, samt en 

øget tryghed omkring selv booking opgaven, da de vil 

kunne tilgå systemet fra alle lokationer og fra foretrukne 

enheder. 

Ulemper
Forandringer og nye funktionaliteter kan skabe forvirring, 

og det kræver en klar og tydelig kommunikation for at 

blive succesfuldt implementeret i hverdagen.



5. INEFFEK-
TIV BRUG AF 
MØDELOKA-
LER OG RES-
SOURCER
Mødelokaler er en værdifuld ressource. Manglende mulighed for 

at monitorere og analysere brugen af mødelokaler fører til inef-

fektivitet, spildtid, højere omkostninger og større energiregninger. 

Bruges der penge på at temperere lokaler, der slet ikke er i brug? 

Eller er et mødelokale med plads til 50 personer varmet op og står 

på standby, selvom det kun skal bruges af 5, som i øvrigt fra start 

sagtens kunne have været booket til et langt mindre lokale.

Hvordan udnyttes ressourcerne bedst?
Der findes programmer såsom Crestron Fusion, der udover at være 

et planlægningsværktøj også kan bruges til at monitorere AV-

udstyr. Programmet giver dig jævnligt rapporter om brugen og 

statussen på dit AV-udstyr. Rapporterne gør at du kan agere 

proaktivt og sørge for at reparere og vedligeholde udstyr, der 

trænger til det, men også få data på hvordan lokalerne bruges, og 

hvilket udstyr der bruges mest for på baggrund af disse at opti-

merer såvel lokaler som AV-løsninger.

YDERLIGERE 
INFO
Du kan læse mere om rumstyring eller se flere cases på vores 

hjemmeside eller blive klogere på vores software AVC DisplaySy-

stem® til møderumsbooking og digitalskiltning.

Står du og overvejer møderumsskærme eller lignende løsninger, 

der giver et bedre overblik, og er du nysgerrig på flere løsninger, 

så tag kontakt til AVC for at høre mere.

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

stærkeste teams indenfor branchen, som har leveret møderums-

løsninger til såvel private som offentlige virksomheder over hele 

landet.
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Fordele
Optimal brug af ressourcer og sikring af maksimal op-

petid på udstyret. 

Ulemper
Brug af software som Crestron Fusion kræver pt. en 

virksomhed af en hvis størrelse, før det kan betale sig.

https://www.avc.dk/crestron-fusion/
https://www.avc.dk/tag/rumstyring/
https://www.avc.dk/avc-din-professionelle-leverandoer-av-loesninger/avc-digitale-skilte-infoskilte/avc-displaysystem/
https://www.avc.dk/avc-din-professionelle-leverandoer-av-loesninger/avc-digitale-skilte-infoskilte/avc-displaysystem/
https://www.avc.dk/kontakt/
https://www.avc.dk/kontakt-avc/team/

