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KOLLEKOLLE

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.



KolleKolle blev bygget som kursusejendom tilbage i 1972. I 1996 

øgede man fokus på at arbejde bæredygtigt og miljørigtigt, det 

medførte blandt andet at KolleKolle var en af de første der modtog 

et Green Key certifikat. Siden opførslen har man løbende arbejdet 

på at forbedre de forskellige installationerne, det betød også at 

skiltningen ved indgangen til mødelokalerne skulle optimeres. Det 

var en analog løsning med papirer der skulle udskiftes hver morgen, 

hvilket hverken var specielt praktisk eller moderne. 

Leverance af skærme og software
Det stod hurtigt klart at en digital løsning var svaret, og herefter 

blev AVC kontaktet og der blev leveret en løsning med møderums-

skærme til skiltning ved mødelokalerne, en 86” LG skærm der 

viser en oversigt over alle dagens møde samt tilhørende software 

i form af AVC DisplaySystem®.

Valget af møderumsskærme faldt på PRO DVX APPC-10DSKPL, 

som er en 10.1” skærm med indbygget Android PC. De kommer 

i et lækkert design, og de har en LED-bar med farver på siderne 

der indikerer om lokalet er ledigt eller optaget - til hjælp for både 

kunder og medarbejdere. Hele systemet tænder automatisk hver 

morgen og slukker igen om aftenen, hvilket stemmer godt i over-

ens med KolleKolles grønne profil. 

Teknisk Chef Kim Johansen ved KolleKolle udtaler:  

”Vi har haft en god og ærlig dialog, hvor vi blev præsenteret for 

de forskellige muligheder, så vi har kunne træffe en beslutning 

på et oplyst grundlag og med ro i sindet.”

Integration med Spectra
KolleKolle havde nogle specifikke ønsker til DisplaySystemet®, 

det skulle blandt andet kunne integreres med Spectra. Spectra er 

et hotel management-system som er meget udbredt i Danmark 

og resten af Skandinavien. AVCs programmører modtog udfor-

dringen og løste den sådan, at det blev integrereret, så bookin-

gerne blandt andet, kun skulle opdateres et sted. 

Kim Johansen afslutter: 

”Løsningen kører som den skal, vi har fået det vi er blevet lovet 

og det er vi meget tilfredse med”. 

www.avc.dk +45 8870 7171info@avc.dk
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