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IBA ERHVERVSAKADEMI 

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.



IBA Erhvervsakademi Kolding tilbyder videregående uddannelser. 

Akademiet har hvert år 4.600 studerende fordelt på ca. 1.400 

fuldtidsstuderende og 3.200 studerende på efter- og videreud-

dannelser. IBAs Campus, som åbnede i sommeren 2019, danner 

ramme for både danske og udenlandske studerende, og er ar-

bejdsplads for ca. 130 fastansatte og 75 freelance undervisere. 

Det nye campus skulle have en AV-løsning, der kunne leve op til 

de imponerende rammer. Den komplekse opgave skulle AVC 

sørge for at løse. IT-supporter Patrick Noël Schanz ved IBA Er-

hvervsakademi Kolding udtaler: ”Forløbet omkring salg, udbud 

og installation har været rigtig godt. Der er ikke en finger at 

sætte på AVCs rolle i det. Vores dialog og samarbejde med 

Morten Boelskifte og Jesper Mikkelsen fra AVC har båret præg 

af høj faglig viden.”

En komplet auditorieløsning
På IBA er der blevet installeret en komplet auditorieløsning med 

lydanlæg, projektor, trådløse mikrofoner og mulighed for trådløs 

deling via Airtame 2. Der er installeret Airtame 2 dongles i alle 

undervisningslokaler og øvrige steder, hvor en projektor- eller 

skærmløsning er installeret. I auditoriet er der valgt en laserpro-

jektor. Der er desuden lavet en tilpasning i projektoren i form af 

en specieloptik, der er sat ind i projektoren for at optimere billedet 

på væggen.

Løsningen muliggør også streaming. Et kamera, der kan fjernsty-

res via et web interface, er koblet på en Pearl-2. Så kan streamet 

nå ud til resten af bygningen i tilfælde af, at der ikke er plads til 

alle interesserede i auditoriet. Sker der et større event, som har 

pressens interesse, vil IBA kunne give eksempelvis TV2 eller DR 

et livefeed og dermed broadcaste ud til hele landet. Patrick Noël 

Schanz fortæller følgende om auditoriet: ”Vi har i første omgang 

valgt at gå med en løsning uden lærred, da vores vægge var så 

pæne og hvide. Vi kan altid få sat et op, hvis det bliver nødven-

digt. Vi er meget tilfredse med auditoriet. Hele løsningen funge-

rer optimalt med det nye lydanlæg og crestronpanelet, som vi 

kan styre hele løsningen med”.

AV-udstyr til både præsentation og fest
I de studerendes fredagsbar er der monteret en storskærm på 75”. 

Den professionelle skærm fra Samsung har fået følgeskab af et 

lydanlæg med højttalere og forstærkere. Installationen er sam-

mensat således, at de studerende både kan præsentere fra den, 

men de kan også afspille video eller diashow.

Konferencelokale til int. samarbejde
Konferencelokale bliver både brugt til større ledelsesmøder og til 

videokonferencemøder med andre uddannelsesinstitutioner i ind- 

og udland. I lokalet er der monteret en 85” skærm som en del af 

en komplet Skype for Business løsning. Der sidder en Logitech 

AV SmartDock Control Console i en bordbrønd, som gør det nemt 

at styre både præsentationer og videokonference.

Huddle rooms til adhoc samarbejde
Det lokale samarbejde på IBA understøttes også via mindre 

huddle rooms med plads til 6-8 personer. De forskellige huddle 

rooms er primært lavet for at give mulighed for mindre, spontane 

og hurtige møder. Her er der mulighed for at præsentere trådløst 

på skærmene via Airtame eller via et HDMI-kabel.

Skype-bokse og info med AVC Display-

System®

Der er designet to Skype-bokse, som er små rum - nærmest te-

lefonbokse, hvor der er en installation til webkonference. Ved 

Skype-boksene og alle mødelokaler sidder der små møderums-

skærme, der kører AVC DisplaySystem®, så man kan se om loka-

lerne er ledige. AVC DisplaySystem® styrer også tre 65” infoskær-

me, der viser informationer om begivenheder på campus til de 

studerende og ansatte.

Brugervenlige undervisningslokaler
Alle undervisningslokaler er designet ens, så underviseren ikke er 

tvivl om brug og styring af AV-udstyr. Her er der blevet monteret 

en shortthrow-projektor, som projicerer hen på et whiteboard, der 

sikrer en let og glat overflade. Det eneste der kan variere i løsnin-

gen, er størrelsen på tavle og whiteboard. Alle installationer betje-

nes via et Neetspanel med ens knapper og funktioner, så genken-

delig- og brugervenligheden understøttes bedst muligt.

Godt samarbejde i hektiske perioder
Om samarbejdet afslutter IT-supporter Patrick Noël Schanz: ”De 

problemer der har været undervejs, er der fundet en løsning på 

via en god dialog og løsningsforslag med høj faglighed. Det kan 

godt blive lidt hektisk under et byggeri, hvor alle skal være fær-

dige med deres egne projekter, og man træder hinanden over 

tæerne. Men på trods af det har dialogen være rigtig god. Jeg 

har været meget tilfreds med vores samarbejde med AVC”.

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

AV I MANGE UDGAVER


