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14 TIPS OG TRIKS TIL 
INTERAKTIVE 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
Interaktivitet kan fremme overblik, indlæring, kreativitet og forstå-

else. Ved at benytte interaktive løsninger i møde- og klasselokaler, 

giver du brugerne og deltagerne mulighed for at skabe noget i 

fællesskab, eller være førstehåndsvidne til at noget bliver skabt. 

Interaktivitet kan med fordel bruges ifm. brainstorming, præsen-

tationer, produktudvikling, undervisning etc.

I dette whitepaper vil vi forsøge at afdække, hvad du skal være 

særlig opmærksom på, inden du investerer i interaktivitet til møde- 

eller klasselokalet.

Indhold
S. 3 .............................................. Interaktivitet mere end blot en skærm

S. 3 .............................................. Hvad er kapasitiv touch?

S. 4 .............................................. Hvad skal du være obs på?

S. 5 ............................................. Interaktivitet i 3 kategorier

S. 6 ............................................. Hvori ligger forskellene?

S. 6 ............................................. Yderligere info
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INTER- 
AKTIVITET 
MERE END 
BLOT EN 
SKÆRM 
Det kan have en fremmende effekt på forståelsen selv at være 

med, og i bogstavelig forstand visuelt kunne biddrage direkte i en 

præsentation, det kan du eksempelvis gøre med en touchskærm 

eller en interaktiv projektor. Samtidig bliver det også lettere at 

huske dialogen, detaljer og processer m.m. fra mødet/undervisnin-

gen, således effekten af mødet/undervisningen også bliver større.

Interaktivitet i klasse-/mødelokalet kan fås i andre former end 

skærme, interaktive projektorer er også en mulighed. En interak-

tiv projektor kan gøre alle overflader interaktive, så du bestemmer 

selv om du vil bruge den på væggen, bordet eller gulvet. Projek-

torerne har endvidere den fordel, at billedet kan skaleres op til 

100’’ eller mere ved brug af edge blending, og ned alt efter behov.

HVAD ER 
KAPACITIV
TOUCH?
Kapacitiv touch er en teknologi, hvor registrering af berøringen er 

inkorporeret i glasset, hvilket giver den hurtigste og mest præcise 

touchoplevelse, når man skriver og navigerer på en skærm. 

Kapacitiv touch er bygget ind i selve glasset modsat IR-touch, den 

traditionelle måde at bygge en touchskærm på, hvor man har sat 

et decideret touch-lag foran glasset. Skærme med kapacitiv touch 

bruges oftere i mødelokaler, da man ikke behøver den store IR-

ramme rundt om skærmen, hvilket giver et glattere og mere elegant 

look til hele lokalet.

En anden fordel ved kapacitiv touch er, at skærmene kan kende 

forskel på en pen og en finger. Det er en fordel ved præsentatio-

ner eksempelvis - i stedet for at du skal åbne en menu for at 

skifte mellem at bladre og tegne på slides, kan du nu have en pen 

som understøtter Microsoft Ink som tegneredskab, og bruge dine 

fingre til at bladre med. 

Kapasitiv touch er klart det bedste valg, men også det dyreste.
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HVAD SKAL 
DU VÆRE 
OBS PÅ?
Er du på udkig efter interaktivitet til dit mødelokale eller klasse-

værelse, kommer vi her med en række råd, der kan være gode at 

tage med i betragtning før et køb.

Kig på dine behov
Gør op med hvad du skal bruge interaktivitet til, hvilke funktioner 

der er nødvendige i den henseende, og hvordan miljøet er der, hvor 

løsningen skal monteres. 

• Hvordan arbejder du?

 Kig f.eks. på hvordan dit normale arbejde foregår. Hvis du kun  

 arbejder i Office 365, er der ingen grund til at kaste en masse  

 penge efter forskelligt ekstra software. Så skal du bare kunne  

 sende indholdet fra din PC op til skærmen eller projektoren og  

 præsentere derfra.

• Er det til undervisning?

 Er det kun underviseren, der skal bruge skærmen/projektoren,  

 eller skal elever og studerende være i stand til at fremlægge og  

 løse opgaver på den? Hvilken software og funktionaliteter er der  

 behov for i undervisningen?

• Er det til underholdning?

 Skal det være muligt at streame eller spille spil på løsningen?

• Hvilken type brugere benytter løsningen?

 Kig på hvilke medarbejdere, der skal bruge løsningen - både når  

 det gælder hardware og software. Hvor teknisk anlagt er de,  

 hvordan skal interfacet være, og hvilken software er de vant til  

 at arbejde med? 

• Er der flere brugere eller kun 1-2 ad gangen?

 Hvor mange touch-punkter skal den have? Hvis ikke der er  

 mange brugere på touchskærmen samtidigt, behøver man ikke  

 at kunne røre mere end to punkter ad gangen.

• Er der lyst eller mørkt der, hvor løsningen skal monteres?

 Desto lysere et lokale er, desto højere lysstyrke er der brug for.

• Er det er stort eller lille lokale?

 Størrelsen af billedet på touchskærmen/lærredet skal matche  

 størrelsen på lokalet. Hvis lokalet er tilpas stort, kan du med  

 fordel overveje en projektorløsning, der kan skaleres op.

• Skal løsningen ses tæt på eller langt fra?

 Igen er størrelsen af billedet afgørende her. Overvej også om  

 skærmen skal kunne kobles sammen med andre skærme eller  

 projektorer, så folk kan følge med fra flere lokationer.

• Skal du kunne streame eller afholde videokonference?

 Her kan det være en fordel med en integreret løsning med  

 indbygget kamera.

Hvad er et godt interaktivt display? 
Test altid displayet på egen hånd. Det giver en vis klarhed i forhold 

til selve brugeroplevelsen; er den brugervenlig og intuitiv nok til at 

man nemt kommer i gang, er der eventuelle mangler f.eks. ift. 

software, er størrelsen korrekt - således man sikrer sig bedst 

muligt at investeringen i sidste ende kan betale sig.

Du kan med fordel teste:

• Om du kan ramme samme punkt to gange.

• Om du kan læne din arm op ad displayet uden den reagerer.

• Om der er efterslæb ved touch eller brug af pen.

• Om følelsen af selve touchet med egne hænder er gnidningsfrit.

• Om den skal kalibreres, hvilket ikke er en fordel og kan skabe  

 uro omkring brugen.
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INTERAK-
TIVITET I 3 
KATEGORIER
Her er eksempler på touchskærme og interaktive projektorer, 

inddelt i tre kategorier baseret på forskellige behov - basis,  

moderat og avancerede løsninger.

Basis løsninger
Til dig, der ikke har behov for mange forskellige tilslutningsmulig-

heder eller mange og avancerede softwares.

Touchskærme - V-serien fra i3

Er en helt basis touchskærm med en lille indbygget Android-enhed. 

Den er kraftig nok til at køre programmet i3-note, som er i3’s 

whiteboardprogram. V-serien er til dig, der gerne vil have en bud-

getvenlig touchskærm. Læs mere om i3’s V-serie.

Laserprojektorer - EB-710UI fra Epson

En interaktiv projektor fra Epson med skalerbar projicering på op 

til 100 tommer, og med lysstærke og kontrastrige billeder til, at 

forbedre indlæring i klasselokalet eller samarbejdet i mødelokalet.

Læs mere om EB-710UI.

Moderate løsninger
Til dig, der sætter pris på trådløs forbindelse, og har brug for en 

løsning med lidt flere kræfter og funktioner.  

Touchskærme - E-serien fra i3

Android-enheden er større end i V-serien og kører med i3-note, 

men også i3 allsync, som er et program der gør, at du kan 

spejle skærme fra alle Mac, iOS, Android- og Windows-enheder. 

E-serien er til dig, der ønsker en lidt ”tungere” og mere avance-

ret løsning, der også understøtter trådløst samarbejde. Læs mere 

om i3’s E-serie.

Laserprojektorer - EB-1480FI fra Epson

En interaktiv projektor der er ideel til dig, der gerne vil opgradere 

fra en af Epsons lampebasererede interaktive projektorer til én 

med laser og Full-HD. Modellen er kompatibel med eksisterende 

Epson UST-installationer, og kan bruges med monteringssæt, 

kontrolbokse og fingertouch-enheder, som allerede er på plads. 

Den nye touchskærm og den nye interaktive OSD-menu gør det 

nemt, at opsætte og navigere gennem funktionerne. Projektoren 

kommer med multitouchpen og valgfrie fingerfunktioner, trådløs 

BYOD-tilslutning og skærmspejling (Miracast). Den sikrer dig et 

godt stabilt samarbejde, hvad enten det er kablet eller trådløst. 

Læs mere om EB-1480FI.

Kvalitetsbevidste løsninger
Løsninger til dig, der hverken ønsker at gå på kompromis med 

kvalitet, stil eller funktioner. 

Touchskærme - P-serien fra i3

Udover I3-allsync og i3-note har P-serien i3 overlay, som er et 

annoteringsprogram, du kan bruge ovenpå alt det du måtte have 

fremme på skærmen - uanset om du spejler trådløst, har en brow-

ser åben eller har en pc forbundet med et kabel. Skærmen har 

ydermere kapasativ touch. Læs mere om i3’s P-serie.

Laserprojektorer - EB-1485FI fra Epson 

Dette er en projektor i et lækkert nyt design, som hovedsagligt 

bruges i møde- eller klasselokaler. Intentionen med den er, at give 

folk mulighed for at samarbejde flere mennesker ad gangen, hvor 

interaktivitet er nøglefunktionen. Den har HDBaseT output og 

Edge Blending således flere projektorer kan sættes sammen og 

lave et endnu større billede end 100’’. Læs mere om EB-1485FI.
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https://www.i3-technologies.com/en/products/hardware/interactive-solutions/v-series/
https://www.avc.dk/eb-710ui-laserprojektor/
https://www.i3-technologies.com/en/products/hardware/interactive-solutions/e-series/
https://www.epson.dk/products/projectors/ultra-short-distance/eb-1480fi
https://www.i3-technologies.com/en/products/hardware/interactive-solutions/p-series/
https://www.epson.dk/products/projectors/ultra-short-distance/eb-1485fi?productfinder=1485FI


HVORI 
LIGGER 
FORSKEL-
LENE?
Sættes skærmløsningerne over for hinanden, ligger forskellene 

blandt andet i softwaren - både angående hvad der følger med, 

og hvad løsningerne er i stand til køre. Ligesom så mange andre 

steder hænger pris og kvalitet sammen - dets højere kvalitet, dets 

mere software, og dets højere pris. Hvis du ønsker kapasativ touch, 

og mulighed for at notere og skrive ovenpå alle dine programmer, 

skal du op i noget der minder om P-serien fra i3, når det gælder 

touchskærme.

Når det kommer til projektorerne ligger forskellene i funktionerne. 

Når du sammenligner EB-710Ui med de to mere avancerede 

modeller EB-1485 og 1480, som har væsentligt flere funktioner 

heriblandt skærmspejling og split-screen. Argumentet for, at 

vælge mere avancerede løsninger med interaktive projektorer er: 

tilslutningsmuligheder. Dets flere måder du ønsker at tilslutte dine 

enheder til din projektor på, dets mere avanceret bliver løsningen. 

Projektor eller skærm?
De afgørende forskelle på de to produkter er lysstyrke og stør-

relse på billedet. En projektorløsnings billede kan skaleres op og 

sættes sammen med flere projektorer, hvis du ønsker et stort eller 

måske endda kæmpe billede. Projektorerne kan dog ikke klare 

lyse lokaler i samme grad som skærmene, så hvis dit møde- og 

klasselokale er lyst, kan det være en fordel at gå med skærme i 

din løsning. 

YDERLIGERE 
INFO
Der er mange forskellige løsninger, hvormed du kan benytte in-

teraktivitet. Løsninger som også er fremtidsorienterede og lang-

tidsholdbare. Vi har her blot beskrevet et udpluk af muligheder og 

behov, men behov er sjældent ens, derfor kan det altid betale sig 

at få kompetent rådgivning forud for en investering.

Står du og overvejer noget interaktivitet, eller lignende løsninger, 

der forbedrer samarbejdet 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 interaktive løsninger til såvel private som offentlige 

virksomheder over hele landet.

Du kan læse mere om interaktivitet her eller se flere cases på 

vores hjemmeside www.avc.dk.
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https://www.avc.dk/kontakt/
https://www.avc.dk/kontakt-avc/team/
http://www.avc.dk/tag/interaktivitet
https://www.avc.dk/cases/
https://www.avc.dk/

