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FALKONERGÅRDENS GYM

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.



Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus ligger på Frederiks-

berg, og som navnet indikerer, udbydes der både STX og HF-

kurser. De har stort fokus på idræt og som Team Danmark-skole 

tilbyder Falkonérgården forlængede skoleforløb til eliteatleter, så 

de har bedre mulighed for at passe deres træning ved siden af 

skolen. De have som et moderne gymnasium, brug for at få fyldt 

deres klasselokaler med touchskærme, den opgave påtog AVC 

sig.

Brugervenlige og robuste skærme

Valget af skærme faldt på i3TOUCH EX som er oplagt til under-

visning, da det er let og hurtigt at tilkoble en PC og der er lagt 

meget vægt på brugervenligheden, så alle kan være med. Der er 

blevet monteret omkring 60 skærme, i de fleste lokaler hænger 

der en enkelt skærm, men i nogle få skulle der hænges to op før 

det var tilstrækkeligt og alle kunne følge med.

IT-Chef hos Falkonergården Rolf Schilling Nielsen udtaler: 

”Da det er en skole var det vigtigt for os skærmene var robuste, 

fordi de bruges mange timer hver dag. Samtidig skulle de være 

brugervenlige, så de mindre teknisk kyndige lærer kunne bruge 

dem og let tilslutte deres PC og starte undervisningen med det 

samme - begge ting er opfyldt, så vi er meget tilfredse.”

Optimal placering

Der er blevet brugt en del tid på at finde det mest optimale sted 

at sætte skærmene i hvert enkelt klasselokale, sådan at alle ele-

ver havde en fornuftig mulighed for at kunne følge med. I de mere 

aflange lokaler, hvor det var nødvendigt at montere to skærme, 

har det faktisk forbedret udsynet og undervisningen, da skær-

mene er synkroniserede, så alt hvad der bliver tegnet og skrevet 

på den ene også bliver vist på den anden. 

 

Rolf Schilling Nielsen afslutter: ”Produkterne, dialogen og servi-

cen har været i top, vi er meget tilfredse med AVC”

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

INTERAKTIV UNDERVISNING
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