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Med nutidens globaliserede erhvervsliv er behovet for at 
opbygge stærke relationer med partnere, leverandører, interne 
teams, investorer og kunder vigtigere end nogensinde før. 
Med videokonferenceløsninger i høj kvalitet er det muligt at 
kommunikere lige så effektivt, som var du fysisk til stede. Du 
har hele verden inden for rækkevidde og kan opbygge alle de 
relationer, der kræves, for at få succes i erhvervslivet.

Hvorfor video?

Rejser er ikke længere afgørende for opretholdelse 
af relationer. Du behøver ikke længere at gå 
på kompromis mellem lave udgifter og video i 
høj kvalitet, ligesom sofistikeret teknologi ikke 
længere betyder komplicerede og vanskelige 
videooplevelser. LifeSize gør det muligt at interagere 
enkelt, hyppigt og i høj kvalitet, uanset hvor du er.

Har du spørgsmål eller ønsker du at se, hvordan 
videokonferenceteknologien kan omdanne din 
virksomhed, så book en demo eller kontakt os.

<   Retur til indhold
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Sæt skub i forretningen

1. Produktivitet

Den væsentligste grund til, at 
vi investerer i teknologi, er, at vi 
ønsker at blive mere produktive.  
Der er nok ingen, der har købt 
en faxmaskine for at spare på 
portoen, og e-mailen blev ikke 
opfundet for at spare penge 
på papir. Fremskridt inden for 
teknologi handler mere om at 
sætte skub i forretningen snarere 
end at opnå de besparelser, 

teknologien kan give.  
Lokale virksomheder har, takket 
være disse nye teknologier, 
fået en global tilstedeværelse. 
Desværre på bekostning af de 
menneskelige relationer. Med 
videokonference kan du være 
produktiv og nå nær og fjern 
samtidig med, at du fastholder 
og udbygger de menneskelige 
relationer.

 Hvorfor sende en e-mail, når du kan dele og 
kommentere en præsentation ansigt-til-ansigt 
med LifeSize. Så er der ingen, der er i tvivl om, 
hvad du mener. 

Paul Panton, Telekommunikations Manager, Barnardos

<   Retur til indhold
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føler, at e-mail bruges alt for 
ofte i stedet for telefon eller 
ansigt-til-ansigt samtale.

56%
vækst i brug af 
fax mellem  1983 
og 1989.

1300%
I 1800’erne kostede det 
omtrent en arbejders 
dagløn at sende et brev.

1840 af al kommunikation er af 
non-verbal karakter.93%

International Journal of Internet and 
Enterprise Management, 2011 Vol.7http://library.thinkquest.orghttp://www.ptt-museum.dk

Study by UCLA professor 
Dr. Albert Mehrabian
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Hvem vil ikke gerne være et skridt foran?

2. Konkurrencefordele

Videokonference blev tidligere tænkt som teknologi 
til den bedre halvdel. Noget som kun de store 
koncerner anvendte, dem der arbejdede med 
fusioner, virksomhedsopkøb og lignende - ikke 
noget den gennemsnitlige virksomhed kunne 
tillade sig at gøre brug af. Sådan er det ikke længere. 
Tusindvis af små og mellemstore virksomheder 
med begrænsede ressourcer nyder godt af den 
rækkevidde, som videokonference giver. 

De møder flere mennesker, opbygger stærke 
relationer, får adgang til den globale markedsplads 
og samarbejder med kunder og partnere i real-tid. 
Virksomheder, der anvender teknologien, udnytter 
til fulde deres konkurrencefordel. Sådan har det altid 
været, uanset om vi taler om indførsel af teknologier 
så forskellige som dampmaskiner, trykpresse eller 
e-mail. Videokonference er ganske enkelt det 
næste skridt på vejen.

 En dag vil det 
være lige så naturligt 
at besvare et 
videoopkald, som det 
er at tage telefonen. 
Vi er glade for, at det 
bevæger sig i den 
retning. 

Larry Eisenberg, Executive 
Director of Facilities Planning 
& Development, Los Angeles 
Community College District

2011: Flere end 24 mio bøger solgt i DK1455: 1 bog - 200 stk. i oplag

15.
århundrede

Gutenbergs 
bibel

Forlæggerforeningen, Årsstatistik 2012
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Bedre balance mellem arbejde og fritid 

3. Ude eller hjemme?

Det kan være svært at finde den perfekte balance 
mellem arbejde og fritid. Med forventning om at 
skulle stå til rådighed 24/7 og pendling frem og 
tilbage fra  kundemøder i Danmark såvel som i 
udlandet kan det føles, som at leve på landevejen 
eller at bo i en kuffert. Rejser i forbindelse med dit 
arbejde er fint, men når det bliver på bekostning af 
familie og fritid, er det skidt.

Ved at afholde en del af dine møder over video kan 
du reducere dine rejseaktiviteter og skabe bedre 
balance i dit liv. Du kan komme hele verden rundt 
eller rejse tværs over Danmark - og stadig være 
hjemme i god tid til middag, lektier, godnathistorie, 
fodboldtræning eller afslapning! Hyppige flyrejser 
på businessclass kan være ok, men en sund og 
velafbalanceret livsstil er endnu bedre.

 Vores teknikere 
brugte al deres tid på 
at lave træninger - igen 
og igen på hvert enkelt 
kontor. Nu træner vi i 
fem lande på samme tid. 
Ikke alene sparer vi på 
rejseomkostninger, men 
vi sparer også masser af 
kostbar tid. 

Dirk Robberechts, Information 
Systems and Infrastructure 
Manager, Toshiba TEC

Harris Interactive for CareerBuilder, 11/2009

Procentdel af arbejdstagere, der er utilfredse 
med balancen mellem arbejde og fritid

Urban Mobility Report, Texas Transportation Institute, 2009

Så meget tid tilbringer vi i myldretidstrafikken 
(gns. pr. person pr. år)

36 
timer 

2007

14 

timer 
1982

2008

18% 23%
2009
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Køb hvad du behøver, når du behøver det

4. Skalerbar

 (Om UVC) Dette er et stort skridt mod lettere retfærdiggørelse, implementering og support af video-installationer. 
Denne type skalerbar infrastruktur med gradvise udvidelsesmuligheder vil blive branche-normen de næste par år. 

Ira M. Weinstein, Senior Analyst and Partner, Wainhouse Research

Før i tiden var virksomheder nød 
til at købe en fast kapacitet, når 
de ønskede at implementere 
videokonference infrastruktur 
i deres organisation. De dage 
er forbi. Virtualisering og 
mere sofistikeret software 
betyder, at virksomheden nu 
kan starte i det små, og udvide 
efterhånden som de får brug 
for det. Nemmere og langt 
mere omkostningseffektivt end 
nogensinde før.

Traditionel videokonference opgraderingskurve

Tid
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LifeSize videokonference opgraderingskurve
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Hurtigere end lysets hastighed

5. Rejser

De gyldne tider i rejsebranchen 
er forbi. Flyene bliver ikke 
hurtigere og rejserne ikke bedre. 
Flyrejser i dag handler mere 
om antal af passagerer end 
om at forbedre rejseoplevelsen 
for kunderne. Som kunde vil vi 
have rejsen til en lav pris, men 
vigtigere end det ønsker vi stadig 
bekvemmelighed. I dag kan selv 
en kort flyvetur på et par timers 
varighed virke besværlig og lang.  
 
I 2003 blev Concorde-flyet 
kasseret. Selvom det var det 
hurtigste passagerfly i verden, 

var Concorden stadig for lang 
tid om at komme fra A til B. 
Den langsigtede tendens for 
flyrejser er uden tvivl en mere 
effektiv transport til et stadigt 
større antal mennesker. Men 
virksomhederne sparer stadig 
ikke tid, og de er derfor nødt til 
at tænke anderledes.  
 
Videoteknologi tillader 
øjeblikkelig kommunikation 
og bringer alle i en win-win 
position: virksomheden, 
medarbejderne og miljøet, som 
belastes mindre. 

 Vores konferencelokaler på hovedkontoret er 
konstant reserveret. Vi har fuldstændig reduceret 
udviklingstid og rejser ved hjælp af disse systemer. 

Thomas Fenady, Director of IT, Activision
Ford Trimotor

DC-3

Stratocruiser

Electra

L1011

Konstellation

Komet

707

727
747 DC-10 950 km/t

800 km/t

650 km/t

500 km/t

350 km/t

150 km/t

Tid
http://www.foresight.org
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Lad ikke de højere magter komme på tværs af dine forretninger

6. Virksomhedens fortsatte eksistens

 HD-video giver interaktion en helt 
anden dimension, som ingen anden form 
for kommunikation kan. Det er rart at 
se en persons ansigt, når vi tager vigtige 
beslutninger i krisetider. 

Francisco Sanchez, Jr. Public Information Officer, Houston TranStar

Vejrforhold, naturkatastrofer, 
brand og epidemier... listen 
over hændelser, der kan påvirke 
vores forretning, og som oftest 
er ude af egen kontrol, er 
skræmmene lang.  
 
I 2010 fik flere end 100.000 fly 
flyveforbud, pga støvskyen over 
Europa, hvilket gjorde, at mere 
end 10 millioner mennesker 
strandede rundt omkring i 
verdenen.

Det siges, at 80% af de 
virksomheder, der rammes af 
en større hændelse enten aldrig 
genåbner eller lukker inden for 
18 måneder, fordi de mister 
kontakten til omverdenen. 
Med videokonference kan 
I holde kontakt til alle jeres 
forbindelser, og fortsætte med 
at lave forretning - selv fra en 
helt anden lokation, hvis det 
skulle blive nødvendigt.

80% af virksomheder, der 
rammes af en større hændelse, 
genåbner aldrig eller lukker 
inden for 18 måneder.

http://www.computerweekly.com
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Mobilitet…overtager verden 

7. Mobilitet

Mobile arbejdstagere har altid 
måtte acceptere de manglende 
muligheder for kommunikation 
og samarbejde. Men med 
den eksponentielle vækst i 
mobile enheder, har vi næsten 
alle, en endnu urealiseret 
videokonference-enhed med 
os, uanset hvor vi er.

Med den stigende BYOD (Bring 
Your Own Device) tendens er 
den mobile videokonference 
strategi altafgørende. Den giver 
mulighed for at samarbejde 
over video på samme måde, og 
med samme funktionaliteter, 
som vi ville have på et kontor. 
Og så er det desuden lige så let 
og omkostningseffektivt.

2012

116M 197M
2013

Gartner, April 2013 Gartner, April 2013

Forventet vækst i salg af tablets Forventet fald i salg af desktops/laptops

20132012 7.6%

 Uanset om den valgte enhed er en bærbar 
computer, tablet, smartphone eller ny software-
applikation, er det ikke længere nødvendigt for 
virksomhederne, at styrte rundt for at fremskaffe 
den nødvendige infrastruktur og support.  
 
Staff, InAVate
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1000 km væk - 6 m fra hinanden

8. Relationer

Der var en engang, hvor kunder og leverandører boede i samme by. 
I dag er det mere sandsynligt, at de er spredt over hele landet, eller 
verden. Men hvordan kan lokale virksomheder, der pludselig får en global 
tilstedeværelse, etablere og vedligeholde relationer på lang afstand? 
Svaret er videokonference. Du får mulighed for at opbygge de vigtige 
relationer, og være i kontakt med flere mennesker på kortere tid. 

Tænk bare på hvordan hjemmesider har gjort det muligt for 
virksomheder at komme i kontakt med kunder, de ikke tidligere havde 
mulighed for. Video bygger bro mellem afstanden og den personlige 
relation. Det føles, som var du der i virkeligheden, bare mere effektivt og 
billigere end nogensinde før.

 For os er ansigt-til-ansigt kommunikation 
særdeles vigtigt. For at opbygge tillid og relationer 
til samarbejdspartnere, leverandører og kunder, 
er du nødt til at interagere med dem så personligt 
som overhovedet muligt. LifeSize gør det muligt 
for os. Det er svært at forestille sig at drive 
forretning uden.  
 
Rahul Subramaniam, Managing Director, DevFactory

252 mio.
domænenavne 
er registreret på 
verdensplan i 
december 2012 

38 mio. 
hjemmebaserede 
virksomheder er 
registreret i USA

38.8%0.4%

1995

16 mio. 2,749 mio.

2013

Vækst i forbrug af internet

Publishers Weekly, January 2, 2012 http://www.businessforhome.org

http://www.internetworldstats.com
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Seeing is believing

Oplev HD-videokonference

Videokonference er ikke længere 
kun for de store koncerner, 
men benyttes nu i stigende 
grad af små og mellemstore 
virksomheder. Det er blevet 
en vigtig del af den moderne 
kommunikationsplatform! 
Med videokonference får 
din virksomhed tættere og 
mere personlige relationer 
til jeres kunder, leverandører, 
samarbejdspartnere og 
medarbejdere. Alt sammen 
noget, der er med til at udvikle 
og udvide forretningen.

Vi håber, at du i denne 
brochure har fået svar på, 
hvorfor din virksomhed har 
brug for videokonference. 
“Seeing is believing” og vi vil 
derfor med største glæde 
give dig en demonstration af 
LifeSize produkterne, så du kan 
få en god fornemmelse af, hvor 
nemt det er at gå til.  
 
For mere information kan du 
besøge os på www.ds-display.dk.  

 Fordele ved videomøder er langt mere end den 
indlysende fordel, at det sparer tid og penge til 
rejseaktivitet. En vigtig pointe er, at videomøder ikke 
kun erstatter møder, der kræver rejser, men også 
den kontakt, der ellers ville ske via telefonsamtaler 
og e-mail, og dermed undgår du misforståelser. 

Rapport fra Teknologisk Institut, IT- og Telestyrelsen og DI ITEK
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DS-DISPLAY er dansk distributør  
af LifeSize videokonference.

http://www.ds-display.dk/
http://www.youtube.com/watch?v=GdGJSGxJq2o&feature=share&list=PL7EFD963BC3BF58CE&index=1
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