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HVORFOR ER STREAMING
EN GAME CHANGER?

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
I dag ligger det naturligt for de fleste at streame - at modtage 

video/lydoptagelser via internettet. Men streaming rummer flere 

muligheder end blot film og serier hjemme i stuen. Du kan sende/

streame budskaber direkte/live til en given målgruppe, eller du 

kan have gamle optagelser liggende, som folk kan streame on 

demand i ro og mag, når det passer dem bedst.

I dette afsnit vil vi kigge på, hvad streaming kan bruges til mere 

specifikt, og på nogle af de segmenter der kan få gavn af at im-

plementere det i virksomheden, institutionen m.v.

Indhold
S. 3 .............................................. Hvad kan man bruge streaming til?

S. 4 .............................................. Behov og produkter

S. 5 .............................................. Yderligere info
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HVAD KAN 
MAN BRUGE 
STREAMING 
TIL?
Produktpræsentationer
Stream præsentationer af nye produkter ud til dine kunder. Byg 

en spænding op med teasers og lad hypen vokse, så dine kunder 

til sidst sidder med fomo (fear of missing out) og bare må se 

produktet lige så snart, det kommer ud. 

Du kender det sandsynligvis fra virksomheder som Apple og 

Google, der er nogle af de førende inden for denne disciplin, men 

det kan også gøres i en langt mindre skala.

Messer
Kør et stream fra messer, som du selv afholder eller deltager i. Vis 

højdepunkter fra interessante oplæg eller f.eks. produkter og nye 

muligheder til interne og eksterne interessenter.

Kirker
Få streamet gudstjenesten, koncerter eller andre arrangementer 

til det lokale plejehjem eksempelvis. Så folk med gangbesvær 

eller andre skavanker ikke behøver at gå glip af den. Eller gem 

gudstjenesten så de, der ikke kan komme på det givne tidspunkt, 

kan hente den on demand og stadig kan få fornøjelsen med. Se 

f.eks. hvordan Øster Snede Kirke gør det.

Kommunalbestyrelsesmøder
Styrk lokaldemokratiet ved at lade befolkningen følge med i by-

rådet hjemmefra, eller lad dem se debatter fra tidligere møder. Giv 

borgerne mulighed for at søge på dagsorden, talerliste, parti, sag 

m.m. Se f.eks. hvordan Hjørring Kommune har gjort det.

Sport
Ikke alle sportsbegivenheder er store nok til at blive vist på TV, 

men det betyder ikke nødvendigvis, at der ikke er interesse for 

dem. Så stream klubbens fodboldkampe, tenniskampe eller andre 

sportsbegivenheder direkte til Facebook og YouTube, det behøver 

hverken at være specielt dyrt eller teknisk kompliceret.

Intern kommunikation
Større virksomheder kan med fordel bruge streaming som et sup-

plement til f.eks. et internt nyhedsbrev. Ledelsen kan hurtigt og 

nemt informere resten af organisationen om beslutninger, og 

medarbejdere kan tune ind og se med i ro og mag, når de har tid. 

Det kan med fordel også gøres med præsentationer, foredrag, 

møder og kurser. 

Du kan f.eks. vælge en løsning så møderne kan streames, således 

fraværende mødedeltagere eller andre medarbejdere også kan 

følge med. Det er også muligt at lave en løsning, hvor mødet op-

tages og derefter kun gøres tilgængeligt for de ønskede parter. 

En sådan løsning kan være med til at fjerne tvivl om hvad der blev 

diskuteret, eller give mulighed for fraværende mødedeltagere at 

indhente det forsømte.  
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https://www.avc.dk/case/oester-snede-kirke/
https://www.avc.dk/case/hjoerring-raadhus/


Uddannelse
Stream forelæsninger og lektioner, og gør livet lettere for de stude-

rende. De studerende kan følge med i undervisningen hjemmefra i 

tilfælde af sygdom, og samtidig kan de gense lektionerne, når der 

skal læses op til eksamen. Ydermere vil det også gøre fjernstudie 

muligt/nemmere. Se f.eks. hvordan tandlægerne fra kirurgiklinikken 

i Århus afholder fjernundervisning med 2-vejs kommunikation. 

BEHOV OG 
PRODUKTER
Som du kan se rummer streaming mange muligheder, men hvad 

så ift. behov? Hvor meget skal man investere i, eller hvor lidt? 

Kompleksiteten af en streaming løsning afhænger i høj grad af 

dine behov, men også af dine ambitioner. 

I næste afsnit vil vi kigge på nogle forskellige produkter ud fra, 

hvilke behov man evt. kan have.

Mindre setups
Extron StudioStation

Er et let og brugervenligt system, som alle kan betjene. Du kan 

streame og optage ved et enkelt tryk på en knap. Du vælger selv 

hvilket lys, display og hvilken HDMI-videokilde du vil bruge, hvilket 

betyder at du frit kan vælge udstyr til og fra, alt efter dine behov 

og dit budget. Se mere om Extron StudioStation.

Epiphan Webcaster X2

Livestreaming til sociale medier vinder frem, og med en Epiphan 

Webcaster X2 kan du let komme med på bølgen. Den kan tilslut-

tes USB-webcams, -mikrofoner og HDMI-kameraer. Hvis du skal 

være mobil, kan du benytte dig af et WIFI-hotspot og et eksternt 

batteri. Læs mere om Epiphan Webcaster X2.

Mellemstørrelses setups
Extron SMP 351

En stærkt performende streaming- og optagelsesprocessor, som 

både indfanger og distribuerer AV-kilder som video on demand 

eller livestreaming. Den kan optage og streame samtidig, og er i 

stand til at streame i forskellige opløsninger og bit rater. Her kan 

du blive klogere på SMP 351 fra Extron.

Epiphan Pearl Mini

Pearl Mini fra Epiphan er et live videoproduktionssystem til 

streaming og optagelse. Med Pearl Mini får du en pålidelig og 

brugervenlig livestreaming i fuld HD-kvalitet med det integrerede 
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Opsummering
Med StudioStation følger der et USB-stik med, hvorpå du 

kan lagre dine optagelser, i modsætning til Webcaster X2 

som hovedsageligt fokuserer på live-streaming. Så valget 

afhænger af hvad du primært vil med din streaming, skal 

den være live/direkte eller skal den gennemses og redi-

geres inden den publiceres online.

https://www.avc.dk/case/kirurgiklinik/
https://www.extron.com/download/files/brochure/studiostation_revA1.pdf
https://www.avc.dk/epiphan-webcaster-x2/
https://www.extron.com/product/smp351


program til live videoproduktion, som giver dig mulighed for at lave 

custom layouts. Det hele styres fra en lille 7” touchskærm, som er 

indbygget i enheden. Her kan du læse mere om Pearl Mini.

Større setups 
Wolfvision Cynap

Wolfvision Cynap er et trådløst collaboration- og præsentations-

system, som har indbygget mediaplayer, webkonference, opta-

gelse og streaming funktionaliteter. Det er en løsning til dig, der 

vil have det hele og ikke kun streaming. Her finder du mere info 

om Wolfvision Cynap.

Epiphan Pearl-2

Pearl-2 er storebror til Pearl Mini, hvor kvaliteten og kræfterne er 

prioriteret højere. Opløsningen er bedre, og den kommer med en 

indbygget harddisk samt flere indgange til HDMI og USB. Syste-

met er bygget til større videoproduktioner, eller dem der prioriterer 

høj kvalitet. Du kan læse mere om Pearl-2 her.

YDERLIG- 
ERE INFO
Der er mange forskellige løsninger, hvormed du kan streame. 

Løsninger som også er fremtidsorienterede og langtidsholdbare. 

Vi har her blot beskrevet et udpluk af muligheder. Hvis du har 

noget ældre udstyr, er det ikke sikkert, at du behøver investere i 

en helt ny løsning, i mange tilfælde kan udstyret genbruges i nye 

løsninger. Her kan det mange gang betale sig, at få noget kom-

petent rådgivning.

Står du og overvejer streaming eller lignende løsninger, der for-

bedrer kommunikationen eksternt og internt i organisationen, og 

er du nysgerrig på flere løsninger, er du altid velkommen til at 

kontakte os for mere info.

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

mest dedikerede og vedholdne team indenfor branchen. Sammen 

har vi leveret streaming- og møderumsløsninger til såvel private 

som offentlige virksomheder over hele landet.

Du kan læse mere om streaming eller se flere cases på vores 

hjemmeside www.avc.dk.
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Opsummering
Wolfvision Cynap er et allround produkt, så det handler 

ikke kun om optagelse og streaming men også præsen-

tationer, fildeling, webkonference m.m. hvor Pearl-2 går 

all-in på streaming, og er du perfektionist mht. dit stream, 

er det helt klart et produkt du bør overveje.

Opsummering
Extron’s SMP 351 er primært designet til at stå gemt væk i 

et rackskab modsat Pearl Mini, som er mobil og har et design, 

der er blevet kælet lidt ekstra for, så den i højere grad er et 

produkt, du kan have stående fremme, ydermere får du som 

sagt adgang til en drag-and-drop custom layout editor.

https://www.avc.dk/sikker-og-nem-videoproduktion-med-pearl/
https://www.avc.dk/wolfvision-cynap-core/
https://www.avc.dk/sikker-og-nem-videoproduktion-med-pearl/
https://www.avc.dk/kontakt-avc/
https://www.avc.dk/kontakt-avc/team/
https://www.avc.dk/tag/streaming/
http://avc.dk/cases
http://www.avc.dk

