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Professionelle AV-løsninger med kvalitet i højsæde

Pexip Gateway
Med Teams har Microsoft løftet kvaliteten på både lyd og billede, 

hvilket giver en fantastisk oplevelse i et videokald. Dog er der ikke 

åbnet op for, at andre enheder og platforme kan tilgå møderne. 

Skal du sikre at møder med leverandører, partnere og kunder altid 

bliver en success, kan du med fordel tilvælge Pexip-løsningen til 

din Teams Platform. Løsningen er simpel at tilføje og er certifice-

ret af Microsoft. 

Når Pexip er tilvalgt, vil alle mødeinvitationer til Teams indeholde 

en ekstra adresse, som kan benyttes til at ringe ind fra eksempel-

vis de traditionelle videosystemer såsom Cisco og Polycom. Des-

uden er der en dedikeret knap til Skype for Business deltagere, 

så de også kan ringe ind.

Pexip Gateway er licensbaseret, så der skal bruges det antal li-

censer, der er tilsvarende antallet af samtidige møder. 

•  Pexip Gateway licens årligt ................................16.500,-*

Det virtuelle mødelokale
Hvor vigtigt er dit næste møde? Skal du rekruttere, tale med eks-

terne som befinder sig på den anden side af jorden, afholde be-

styrelses møde eller afholde møder med alle kollegaerne? 

I ovenstående tilfælde kræver disse møder ofte, at forbindelsen 

er knivskarp, at alle kan deltage (uanset om de sidder på MAC, 

PC, iPad eller blot en browser) og at mødet kan styres professio-

nelt og låses ned.

VIDEOMØDE
Send linket ud, og brugeren vil møde en enkel brugerflade, som 

gør det simpelt at deltage.

Alle kan deltage via browser med Safari, Chrome, Firefox og Edge. 

Desuden er der dedikeret en knap til brugere af Skype for Business 

og videosystemer fra Cisco, Polycom og mange flere. 

Er brugeren på farten, kan der ringes ind fra et globalt PSTN 

netværk (en analog telefonlinje/fastnettelefon) via en smartphone.

Det virtuelle mødelokale kan oprettes på to forskellige måder: 

• Tilknyttet en person, der gør løsningen mobil.

• Tilknyttet et konkret mødelokale, som gør løsningen fast til 

gengæld kan alle benytte den.

Det virtuelle mødelokale fungerer ved, at man har et link, som man 

sender ud til dem, som man ønsker skal deltage i mødet. Du kan 

vælge mellem selv at hoste mødelokalet, eller tage imod Pexips 

tilbud om at gøre det på dine vegne.

• Et virtuelt mødelokale pr. måned ..........................................990,-*
• Ved køb af 10 eller mere pr. lokale ....................................369,-*
*Priserne er ekskl. moms, montering og levering.

Funktioner
• Gruppe videomøder.

• Tovejsdeling af indhold.

• Gruppechat.

• Kan integreres med arbejdskalenderen.

• Livestreaming og optagelse.

Mere info?
Giv os et kald på +45 8870 7171 eller skriv til info@avc.dk.
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