
Mötesrum X-Large
Passar mötesrum med plats för 12-20 personer

Vill du veta mer om våra 
IT-tjänster eller PrimeQ?

Vänligen kontakta: 
sales@primeq.se

CloudOps 

Har du koll på vem som egentligen den 

tekniska driften i ditt moln? Vet du att 

säkerheten efterlevs? Tas backup på rätt 

data? Är övervakningen rätt konfigurerad? 

Full kontroll på kostnaderna?

IT-Drift i molnet

Om svaret är oklart så behöver ni fundera på CloudOPS. Hur 

skall denna integreras med er vanliga IT-drift?

Vår lösning – CloudOps

Fler och fler bolag bygger applikationer och infrastruktur i 

publika mon som t ex AWS och Azure. Det går snabbt och smidigt 

samtidigt som risken för att affären, utvecklare eller projekt 

”rundar” IT-avdelningen som då tappar kontrollen över er 

infrastruktur. IT-avdelningen har traditionellt sett hanterat drift 

och installationer, till exempel övervakning, underhåll, backup, 

säkerhet och så vidare. Tyvärr är dessa punkter inte självklara i 

ett publikt moln.  

Publika moln som AWS, Azure och GCP förändrar sättet vi 

behöver tänka kring IT-drift – vi kallar vår lösning för CloudOPS.

En partner. Många specialister.

Vi är specialister inom IT och 
tillgodoser era behov och gör 
er vardag enklare. PrimeQ 
levererar IT-drift-, support, 
moln- och konsulttjänster. 
Vi vet hur viktigt det är att 
IT-lösningarna fungerar 
för att verksamheten ska 
flyta på och vi lägger stor 
vikt vid personlig service 
och tar fram system som är 
noggrant anpassade utefter 
era behov.

Mötesrum som 
tjänst

Mötesrum X-Large är en allt-i-ett fullskärmslösning för videokonferenser i alla 

mötesrum – från små till den stora hörsalen. Den smarta mini-PC:n är speci-

ellt designad för att passa denna typ av konferensrumslösningar, och man har 

tänkt på allt från helt integrerad kabelhantering till att tillhandahålla en flexibel 

och pålitlig distributionslösning för alla mötesrum oavsett storlek. Lösningen 

är enkel att använda: Du går bara in i mötesrummet och klickar på ”Anslut” på 

skärmen, så är du uppkopplad och redo. Förutom mini PC:n innehåller de olika 

rummen kameror av högsta kvalitet samt högtalartelefon med fokus på att 

uppfylla alla de krav mötesrummet kräver.

Några av de viktigaste funktionerna vi erbjuder:

• Certifiering mot Microsoft Teams och Zoom 

• Möjlig integration mot rumsbokningssystemet Meetio

• 24 h fria hårdvaruutbyten

• Fri support

• Möjlighet att anpassa lösningen efter era behov med tillval

Vill du veta mer om Mötes-
rum som tjänst eller om 
PrimeQ?

Vänligen kontakta:
sales@primeq.se

Mötesrum som tjänst är färdiga mötesrumspaket framtagna för 

att vara enkla och underlätta samarbetet mellan kollegor, kunder 

och leverantörer. Lösningarna är certifierade för användning mot 

Microsoft Teams samt Zoom, och går även att integrera mot rums-

bokningstjänsten Meetio. 

PrimeQ levererar en helhets-

lösning och vi hjälper dig med 

allt från design, installation 

och montering till utbildning 

i handhavande. Tjänsten är 

både enkel att komma i gång 

med och att använda. Alla 

våra lösningar är certifierade 

av Microsoft och är självklart 

driftsäkra.
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Nyckelfunktioner och fördelar
Microsoft Teams-skräddarsytt användargränssnitt

Med det Microsoft Teams-skräddarsydda användargränssnittet startar du enkelt mötet 

med endast en knapptryckning. Designad för en allt-i-ett-upplevelse, med en pekpanel 

där du enkelt kan utföra bland annat samtalskontroll, kamerakontroll och innehållsdel-

ning. Det finns även en inbyggd Human Motion Sensor vilken känner av en deltagares 

närvaro och automatiskt startar videosystemet.

Automatisk inramning

Kameran möjliggör automatisk inramning av alla deltagare som är närvarande vid ett 

möte. Kamerans förinställningar stöder mekanisk panorering, lutning och zoom som 

enkelt görs i ett enda steg. Kameran är en 1080 p HD USB-kamera med fullständiga 

PTZ-kontroller, inklusive 12x optisk zoom. 

Trådlös innehållsdelning

Lösningen innefattar trådlös innehållsdelning, vilket ger deltagarna möjlighet att med 

endast ett enda knapptryck enkelt dela sitt innehåll med övriga deltagare. Med en hög 
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upplösning på 1080P / 30 bildrutor ges användarna en bättre upplevelse av innehålls-

delning. Förutom den trådlösa delningen finns det även möjlighet att kabelanslutet dela 

innehåll genom USB-C-porten eller HDMI-poten.

Inbyggd Noise Proof-teknik

De inkluderade trådlösa mikrofonerna (upp till fyra enheter kan anslutas) har en 6 meter 

lång och 360-graders röstupptagningsförmåga. Den inbyggda Noise Proof-tekniken 

eliminerar bakgrundsljud för att du alltid ska få ljud av högsta möjliga kvalitet. 

Enkel installation och distribuering

Lösningen integrerar dataöverförings- och strömförsörjningskablar i en enda CAT5e-

kabel som ansluter TV-området och konferensbordet – vilket ger dig en enkel lösning på 

en annars komplicerad kabeldragning. Det behövs således ingen extra strömförsörjning 

eller förlängningskabel. Det förenklar distribueringen, samtidigt som det minskar dist-

ributionskostnaderna. Den redan inbyggda VCH-porten tillåter distributionen att enkelt 

utökas om så krävs.

Vill du veta mer om Mötesrum som tjänst eller om PrimeQ?
Vänligen kontakta: sales@primeq.se

En enda 
kabel behövs

Kom igång 
snabbt med 

ett enda 
knapptryck

Trådlös 
innehålls-

delning


