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PLANBØRNEFONDEN

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.



Planbørnefonden er en organisation, der arbejder i verdens mest 
udsatte områder for at sikre børn og unges rettigheder. Planbør-
nefonden er en del af Plan International, der har arbejdet for børns 
rettigheder i over 80 år. I samarbejde med lokale myndigheder, 
ledere og ildsjæle arbejdes der for at bidrage til indfrielsen af FNs 
17 verdensmål.

Møderumsskærme fra ProDVX
AVC har leveret AV-udstyr til Planbørnefonden i en årrække, hvor 

der blandt andet er blevet monteret nogle 10” møderumsskærme 

fra ProDVX ude foran mødelokalerne, der viser lokalernes ledig-

hedsstatus. Det giver medarbejderne et lynhurtigt overblik, og 

touchfunktionen på skærmene gør det muligt for dem, at reser-

vere, at forlænge møderne og afslutte dem før tid, direkte på 

skærmen.

Kantine- og møderumsløsning
Der var et behov for at kantinen skulle kunne tages i brug som et 

større mødelokale, til fællesmøder og større afdelingsmøder. Der 

skulle både være mulighed for at man kunne tegne og fortælle, 

samtidig med at lokalets kvadratmeter gjorde at der visuelt skulle 

noget størrelse på. Man havde tidligere haft en projektorløsning, 

men i samarbejde med AVC besluttede man at gå med en 98” 

touchskærm fra i3, som opfyldte behovet for at annotere og hvis 

størrelse også gør at alle kan se hvad der foregår. 

Yealink i kantinen og mødelokalerne
Det var vigtigt for Planbørnefonden at der også blev tænkt Micro-

soft Teams ind i løsningerne, både i mødelokalerne og i kantinen. 

Overvejelserne gik på funktionalitet, æstetik og økonomi – her 

faldt valget på sortimentet fra Yealink, som var det optimale i 

forhold til opfyldelse af kriterierne. I mødelokalerne blev der brugt 

en soundbar med indbygget kamera, et touchpanel og bordmikro-

foner mens den større kantineløsning bestod af et kamera, to 

højttalere, et touchpanel og fire loftmikrofoner. 

IT Manager hos Planbørnefonden Alan Andersen udtaler:

”I vores hus er vi vant til Teams, så vi er meget tilfredse med at 

Yealink understøtter det, brugerne er glade for det. Specielt join 

meeting funktionen på touchpanelet er smart, da man blot tilfø-

jer mødelokalet til sit møde, når man så går ind i lokalet kan man 

se sit møde på touchskærmen, og man trykker blot ”Join meet-

ing” for at starte det hele. Man behøver i princippet slet ikke en 

computer, med mindre man ønsker at dele noget indhold.” 

Han forsætter:

”Før i tiden skulle man have stik efter hvilken computer man 

havde displayport, HDMI og så videre, nu kan man bare bruge 

USB-C eller dele indholdet via Teams. Vi fik i IT ofte spørgsmål 

fra brugerne, når de skulle afholde møder og dele indhold – det 

er næsten ikke eksisterende længere.”

Han afslutter:

”Jeg har været meget tilfreds med løsningerne og vores samar-

bejde med AVC, det hele er kommet op og køre, og når der har 

været problemer, er de blevet løst.”
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VIDEO OG INTERAKTIVITET


