DIN GUIDE TIL

ERHVERVSLØSNINGER

Her i folderen kan du læse om vores produktområder
inden for AV- og IT-udstyr til konferencer og møder.

PLUS
GUIDEN

PROFESSIONELLE
PROJEK TORER
Udvalget af projektorer er stort, og valg af model
afhænger af både placering og hvad den skal bruges til.
Skal projektoren bruges i et klasseværelse på en skole- eller
uddannelsesinstitution eller i et mødelokale i en virksomhed?
Skal den være bærbar, eller skal den installeres i et lokale?
Alt sammen vigtige faktorer, der er værd at overveje, inden
projektoren vælges.
Panasonic Center er leveringsdygtige i et stort udvalg af professionelle
projektorer til virksomheder, skoler, auditorier og kirker. Fra de små transportable til store installationsprojektorer, Ultra Short Throw projektorer,
allround projektorer og projektorer med Laser/LED teknologi og 24/7 drift.
Vi kan levere produkter fra alle de største producenter.

TR ÅDL ØSE MØDE- OG
KL ASSELOK ALER
Med en trådløs præsentationsløsning kan
du overføre billeder, lyd og video trådløst til
en storskærm eller projektor og derigennem give brugerne et bedre redskab til
kommunikation og samarbejde på tværs af
mødelokalet eller klassen.
Panasonic Center er leveringsdygtige i flere
forskellige løsninger, der giver brugerne
mulighed for at lave interaktive præsentationer og deltage i diskussioner fra egen

computer, tablet eller mobil enhed direkte
på storskærmen eller den interaktive whiteboard/projektor.
Helt op til 64 personer kan være tilkoblet på
samme tid og med moderator-funktion, har
mødeleder eller lærer fuld konference-kontrol og kan styre, hvilke 1-4 skærmbilleder,
der skal vises.

ERHVERVSL ØSNINGER TIL
PRIVATE OG OFFENTLIGE
VIRKSOMHEDER
Det er slut med overheadprojektoren, som vi kender fra skoletiden. I dag
forlanger de fleste organisationer professionelt udstyr til præsentationer,
videokonferencer og møder.

Vi tilbyder salg af professionelt AV-udstyr og IT-udstyr fra de største leverandører til organisationer i alle størrelser. Vi kan hjælpe
med mange forskellige professionelle AV-løsninger til mødelokaler, klasseværelser og digital skiltning. Tag os med på råd, når I
skal investere i AV-løsninger.

PROFESSIONELLE
SK ÆRME
En professionel skærm er bygget til mange timers brug hver dag
– typisk 16 eller 24 timer og må derfor ikke sammenlignes med et
almindeligt forbruger TV.

DIGITAL
SKILTNING

Med mange tilslutningsmuligheder er fleksibiliteten sikret - uanset om skærmen bruges i et mødelokale, til videokonference, på
en operationsstue, som videovæg i lufthavne og messehaller eller
i forbindelse med digital skiltning i butikker, fitness- og indkøbscentre, restauranter el.lign.

Digital Signage, som det også kaldes, er din markedsføringsplatform på storskærm. Her kan du præsentere gæster og kunder for
vigtige informationer eller gode tilbud. Der skal bruges en player,
der kan afspille dit indhold.

Funktioner som vertikal/horisontal montering, touch, USB-afspilning og RS-232 tilslutning er bare nogle af de funktioner, du
får med en professionel skærm som typisk har enten Full HD eller
UHD/4K opløsning. Skærmene fås i størrelser fra 32” og op til 98”
og med videovægge kan de bygges endnu større.

En player kan være indbygget i skærmen eller den kan tilkøbes
som ekstraudstyr, og ofte kan du fjernstyre dit indhold og dine afspilningslister via skyen. Det betyder, at du kan sidde og redigere
skærmens indhold i København, selvom skærmen er installeret i
Jylland.

Med videokonference kan der afholdes
møder over lange afstande uden tidsspilde
og med maksimalt udbytte.

VIDEOKONFERENCE
Med en videokonferenceløsning fra Panasonic Center opnår du mange fordele:
•
•
•
•

Rejs mindre – og udnyt din tid bedre
Reducér rejseomkostninger
Sæt møder op med kort varsel
Opnå hurtigere beslutningsprocesser

Panasonic Center forhandler lige fra de
mobile løsninger til møderumssystemer
og store cloud entreprise løsninger. Der er
løsninger til ethvert behov.
Med super skarpt billed og lyd lægger du næsten
ikke mærke, til at I ikke sidder i samme rum.

HØJT TALER ANL ÆG
Vi kan hjælpe med musik og højttaler løsninger til mange erhvervsformål:
• Musik i butikken
• L oftmonteret højttalerløsning til sportshallen
•H
 øjttaler løsning til mødelokalet eller måske fitnesscenteret
•H
 øjttaleranlæg til kirker – evt. med teleslynge
•M
 ikrofonanlæg med en eller flere trådløse mikrofoner
Uanset behov så hjælper vi gerne med både projektering og montering.

ANTENNE ANL ÆG TIL HOTELLER
OG INSTITUTIONER
Vores antenneafdeling tilbyder også løsninger til erhverv. Det kan være både hoteller,
campingpladser, virksomheder og institutioner, der har brug for et antenneanlæg.
Vi klarer alt fra projektering til montering af hovedstation, kabler og antennedåser. Er
der brug for TV med Hotel-mode leverer vi også gerne det.

WIFI L ØSNINGER TIL ERHVERV
Vi kan hjælpe med at sikre god Wifi dækning både ude og inde. Skal der etableres internet i
andre bygninger, kan vi sende signalet videre til andre bygninger via trådløst point-to-point.

AL ARM OG VIDEOOVERVÅGNING
Vi kan hjælpe med både alarmløsning og videoovervågning. Uanset om det er til butikken,
lageret eller maskinhuset kan vi finde en god løsning. Betjeningen sker nemt via din
mobiltelefon uanset hvor du befinder dig.
Kom ind og tag en snak med os om dine ønsker. Vi giver gerne et uforpligtende tilbud.

Lydanlæg
til hallen, et
mødelokale i
virksomheden
eller noget helt
tredje

VI GIVER
GERNE ET
UFORPLIGTENDE
TILBUD

PA N AS O N I C C E N T E R +
Ser vicekoncepter du kan bruge til noget

ALL INCLUSIVE

PLUS

SERVICE
PLUS

BOLIG
PLUS

FINANSIERING

PRODUKT
PLUS

R E PA R AT I O N

Vi tilbyder nyt TV
uden alt besværet.
Du får levering,
installation og opsætning
+ 5 års produktgaranti

Vi tilbyder
landsdækkende
“akuthjælp” til alle,
der har problemer med
teknikken

Vi kigger forbi
dit hjem og hjælper
med at finde de
rette TV-, lyd- eller
varmepumpeløsninger

Vi tilbyder billig og
fleksibel finansiering af
dine køb. Sammen med
dig finder vi den bedste
løsning med fast
månedlig ydelse

Vi anbefaler
dette produkt på
baggrund af varens
kvalitet og
brugervenlighed

Vi kigger på dit
defekte produkt,
inden du smider det
ud og køber nyt

PLUS
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