Adestia – en partner
som gör det komplicerade enkelt
Adestia erbjuder tjänster och lösningar inom mötesrumsteknik, videokonferens och
utskriftshantering där funktion utifrån kundens behov är i centrum.
Vår affärsidé är att skapa bättre användarupplevelse och avlasta företagets IT. I allt vi gör gäller våra
värderingar formulerade i tre ledord – Användarvänlighet, Driftsäkerhet och Hållbarhet.
Vi väljer standardiserade lösningar baserad på testad och beprövad teknik som vi vet fungerar. Vi levererar
egentligen samma produkter som många andra men vår affärsmodell är unik i vår bransch. I ett avtal
med Adestia ingår allt i tjänsten, ni köper direkt från Adestia utan finansbolag och kostnaderna är därmed
förutsägbara.

– PLEASE TAKE YOUR SEAT
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Adestias checklista för ett
lyckat AV-projekt
Med många års erfarenhet och flera genomförda
projekt i ryggen har vi samlat på oss en mängd
erfarenheter och kunskap som resulterat i denna
checklista. Genom att arbeta utefter denna metod
sparar vi tid och pengar för våra kunder och
samarbetspartners.
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ANALYS

Vi hjälper kunderna att förstå sin möteskultur och tar fram lösningar efter dessa behov och sätt
att arbeta. Vi stämmer av detaljer i lokalen så som kanalisation, nätverksuttag och eluttag. Vi
tittar på möbelplacering, mötesbordens bestyckning och eventuella armaturer som kan påverka
installationen. Vi går igenom ritningar med rumsnamn/-nummer och placering av utrustning,
kontroll av IT-miljö sker även i detta skede. Därefter designas lösningen av lösningsarkitekten.
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PRESENTATION

Lösningen presenteras i Adestias showroom, där kunden får möjlighet att testa
funktion och se hur det kommer att fungera i praktiken. Genomgång av offert,
funktionsbeskrivning samt installations- och supportvillkor. Avtals skrivs.
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PROJEKTSTART

Lösningsarkitekten som är projektledare startar projektet via ett uppstartsmöte
där tidsplan tas fram med hänsyn till flera olika aspekter så som leveranstid
av utrustning, möbler, inflyttning, driftsättning av IT-miljön, larm m.m.
Parkeringsförutsättningar, passerkort, ID06 och logistikförutsättningar säkerställs.
Kunden utser en egen kontaktperson som Adestia kan ha löpande dialog med
under projektets gång.

LEVERANS OCH INSTALLATION

Adestia har ett eget projektlager i Solna där all utrustning mellanlandar och kontrolleras
samt delas in per rum. På installationsstartsdagen finns våra egna tekniker på plats hos
kund som möter upp den kompletta leveransen. Adestia utser en huvudtekniker för
installationen, som leder arbetet på plats och ansvarar för kommunikationen mot kund.
Montering, driftsättning, dokumentation och funktionskontroll utförs.

AMBASSADÖR

Oavsett hur användarvänlig tekniken är, uppstår alltid frågor i början kring
handhavandet. Därför finns en Adestia-ambassadör på plats hos kund den första
tiden för att stötta och instruera användarna så att de känner sig trygga med den
nya tekniken. Även en genomgång av supportrutiner utförs.

FÖRVALTNING AV TJÄNSTEN

Adestia har en egen dedikerad supportavdelning bestående av servicechef,
kundansvarig förvaltningstekniker samt flera supporttekniker. Kontinuerligt håller vi
förvaltningsmöten tillsammans med kund för att säkerställa att kunden är nöjd med
tjänsten. Vi rapporterar supportstatistik, nyttjandegrad av mötesrummen/videotjänst
och eventuella åtgärder diskuteras med kund.
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Markus Robért, docent KTH

CO2-tempen by Adestia

Nya förutsättningar innebär att många företag ställt om sin verksamhet och att
hemarbete och digitala möten blivit en fungerande vardag. Det har också inneburit
minskat resande – och därmed minskad klimatpåverkan. Genom CO2-tempen hjälper
Adestia företag att förstå hur en hållbar resesituation uppnås och hur vi tillsammans
kan nå FN:s globala miljömål.
ERBJUDANDE
CO2-tempen är ett samarbete mellan Adestia och Marcus Robért, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan
i Stockholm, som utvecklat ett koncept som hjälper företag och organisationer att förstå och analysera
sitt resande. Därefter kan man definiera hållbara strategier för att uppnå uppställda klimatmål med högst
ekonomisk besparingspotential. För ditt företags del kan CO2-tempen fungera som ett underlag inför
investeringar i exempelvis videokonferenslösningar och mötesrumsteknik.
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VI ERBJUDER i samarbete med CERO Sweden (www.cero.nu) tre olika nivåer av analyser anpassade för företag
med 50-1000 anställda.

CERO 1.

CERO 2.

CERO 3.

Analys resvanor

Analys resvanor, CO2-avtryck
och statistiska analyser

Analys resvanor, CO2-avtryck,
statistiska analyser samt
workshop för ledningsgruppen

Världens första Microsoft certifierade
Windows collaboration display från
Sharp för problemfria
-möten

Användarvänligt och estetiskt
Advokatfirman TM & Partners flyttade till nytt huvudkontor i centrala Stockholm och
behövde användarvänlig mötesrumsteknik. Kraven på estetik på både utrustning och
teknik var höga.
OMFATTNING
Projektet omfattade 17 rum, samtliga med möjlighet att hålla videomöten. Dessutom några specialrum,
bland annat en hörsal samt en övervåning där det också behövdes ett smidigt sätt att spela musik.

LÖSNING
Adestia installerade mötesrumsteknik där Clickshare används för trådlös presentationsdelning i rummet.
För videomöten används en Bring Your Own Device-lösning där användarens dator bär videomötet.
Hörsalen har också uppgraderats med en företagsstudio utifrån nya behov under pandemin. Ljudlösningen
är flexibel med droppmickar i tak, headset till presentatör men vid behov även bordsmikrofon. TM
& Partners har välbesökta webinarier där presentatörerna sitter i en studiosittning som filmas med
PolyStudio videobar.
Till varje mötesrum har en rumsbokningsskärm från GoGet installerats. Bokningen kan göras från
användarens kalender eller direkt på skärm. Med Gogets mjukvara presenteras faktabaserade statistik
(Smart Office-tjänster) över rummens nyttjandegrad, no shows m.m. Systemen kan även byggas ut med
sensorer för arbetsplatser, antal besökare osv.

KUNDNÖJDHET
TM & Partners är mycket nöjda med lösningen efter några modifieringar i samband med pandemin. Efter
modifieringar i hörsalen har den använts mycket till webinarier. Adestia-ambassadör har funnits på plats
inför viktiga webinarier och möten för att säkerställa funktion och teknik. Leverans och driftsättning gick
bra trots tight deadline. Teknikerna var noggranna och engagerade och kontakten med Adestia har varit
utmärkt med hög servicenivå.
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– Adestia vill verkligen att det
ska fungera och gör sitt yttersta
för att komma med lösningar.
Maria Wahlström, Chief Operating Officer på
Advokatfirman TM & Partners
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När många ska se och höra
Adestia projekterar, levererar och implementerar teknik för företagsstudios, hörsalar, lounger och liknande
rum för presentationer och/eller videokonferenser. Vi designar lösningen helt baserad på de behov våra
kunder har och projektleder leveransen. Våra lösningsarkitekter är specialiserade inom ljud och bild för just
kontors- och samlingsmiljöer och är certifierade inom styrteknik, integration och programmering. Och vi vet
hur viktigt det är att allt fungerar och är användarvänligt, oavsett vem det är som använder sig av tekniken.
En hörsal ställer dessutom högra krav på teknik, i varje del av rummet. Om hörsalen dessutom har fler
användningsområden – som matsal exempelvis – innebär även det särskild planering och genomförande.
Adestia kan hörsalar och designar lösningarna utifrån att användare av tekniken aldrig ska behöva lära sig
HUR den fungerar men alltid kunna lita på ATT den gör det.
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Skalbara och flexibla system
för ljuddistribution.
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– Vi kunde flytta in
och börja använda
våra lokaler enligt
plan och utan
avbrott.
Göran af Klercker, CEO på Publicis Groupe

Flexibilitet i både teknik
och kontraktsform
Publicis Groupe är ett av världens största kommunikationsföretag. I Stockholm har
företaget samlat sina byråer i ett gemensamt kontor i Luma i Hammarby Sjöstad. Miljön
är kreativ med öppna ytor och industrikänsla. Vid inflyttningen i det nya kontoret hade
Publicis Groupe en del befintlig utrustning som skulle återanvändas. Och ett tydligt krav
var att all presentationsdelning skulle ske trådlöst.
OMFATTNING
Adestia utrustade totalt 26 rum av varierande storlek med effektiv och användarvänlig mötesrumsteknik.
Ett större atrium skulle kunna användas för personalmöten och här monterades tekniken på en rigg.

KUNDNÖJDHET
Publicis Groupe upplevde att Adestia var flexibla i både teknik och kontraktsform – något som var den
största anledningen till att valet föll på Adestia. Leverans, montering och driftsättning skedde smidigt och
därefter har kontakt och support fungerat utmärkt.

Förenklat samarbete

Bli inspirerad och underlätta ditt arbete med prisbelönade Samsung Flip. Flexibla och smidiga
funktioner, interaktiv visning och delning av innehåll möjliggör för ett optimalt samarbete.

Läs mer på: samsung.com/se/business/samsung-flip/
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Unik helhetspaketering
av AV-utrustning
Arcona AB arbetar med projektering, byggentreprenad och fastighetsutveckling i
Storstockholm och Uppsala. Man utmanar det traditionella sättet att skapa högre
kundvärden för att förstå och utveckla kundens affär utifrån Lean-filosofin. Även
samarbetet med Adestia karaktäriseras av effektivitet och kvalitetssäkring.
OMFATTNING
En unik helhetspaketering implementerades på kontoret i Stockholm där Adestia uppdaterade
konferensrummen med allt från skärmar till utrustning för videokonferenser som kameror, högtalare och
trådlösa mikrofoner.

LÖSNING
Arcona sökte en enkel, effektiv och homogen lösning för sina mötesrum. Adestias lösning genererar högre
effektivitet för medarbetare som behöver arbeta på distans, videokonferenser med bra ljud och bild –
även till de mindre mötesrummen tack vare vidvinkelkameror från Huddly.

KUNDNÖJDHET
Adestias syn på användarvänlighet rimmar väl med Lean-filosofin. Samarbetet har fungerat otroligt bra
eftersom Adestia fokuserar på enkelheten för användaren och säkra system.

– På Adestia är man flexibel, tillgänglig och
erbjuder snabb service. Leveranskvaliteten
är toppen – de arbetar hårt för att hitta
lösningar som passar våra unika behov.
Peter Kahm, IT-samordnare på Arcona
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Upptäck nya ClickShare Conference
Med ClickShare Conference är problem med anslutning till videomöten
och annan kringutrustning ett minne blott. Starta ClickShare Collaborationappen eller anslut konferensknappen i din bärbara dator och på mindre än
7 sekunder har du omedelbar tillgång till trådlös presentation, interaktiv
delning och funktionsrikt samarbete.

Fritt arbetssätt
Styrkan i ClickShare Conference ligger i friheten att kunna välja.
Ni väljer hur ni ska samarbeta, dessutom på ett säkert sätt.

Från vilken
videoplattform du
vill (t.ex. Zoom, MS
Teams, Starleaf...)

Anslut till vilken
kringutrustning i
mötesrummet du vill

Fotografi: CHECK! Kommunikationsbyrå

Från vilken enhet
du vill, från vilken
mötesplats du vill

30-dagars kostnadsfri
provperiod av
Clickshare!

PERSONAL.
POWERFUL.
PORTABLE.
USE IT FOR WORK. USE IT FOR PLAY.
THE PERFECT SPEAKERPHONE FOR
WHEREVER YOUR DAY TAKES YOU.

20
POLY SYNC 20

Let's face it: the audio on your laptop and smartphone aren't
great. Sound like the professional you are with Poly Sync 20
USB/Bluetooth* smart speakerphone - for remarkable conference calls and music anywhere. Take it wherever you go - its
battery lasts for hours. You'll always hear and be heard.
Learn more at www.poly.com/sync-20
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VIDEO
CONFERENCING
MEET RADICAL
SIMPLICITY

STUDIO X

POLY STUDIO X FAMILY

Now you can huddle happy in smaller rooms and connect easy in conference rooms with whatever video collaboration software you use. Experience full board-room quality audio, advanced camera capabilities, and
wireless content sharing that you can fling your content onto in seconds,
all miniaturized into one sleek bar.
Learn more at www.poly.com/studiox

Digitaliserade entréer
effektiviserar kommunikationen
Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg utvecklar och förvaltar fastigheter med både framtiden
och människan i fokus. För att underlätta informationen och snabbt skicka ut meddelanden
till hyresgäster och besökare valde man att digitalisera entréerna.
OMFATTNING
Atrium Ljungberg finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Man ville ha entréskärmar/videoskärmar
med enhetligt utseende och hög ljusstyrka under lång tid för att ge snabb information, ett modernt uttryck och
professionell assistans till hyresgäster och besökare.

LÖSNING
Adestia rekommenderade och implementerade systemet Smartsign Cloud, som är molnbaserat och uppdateras
via PC eller mobil. Skärmarna är från Samsung och uppfyller kraven på ljusstyrka och hållbarhet.

KUNDNÖJDHET
Lösningen som Adestia föreslog är innovativ och ett betydande steg i digitaliseringen av fastigheterna. Då Atrium
Ljungberg vill ligga i framkant som bolag valde man att samarbeta med Adestia som har samma motto.
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– För oss är det viktigt att samarbeta
med en leverantör som förstår vikten
av nya och innovativa lösningar.
Anette Karlsson, Head of Servicenter på Atrium Ljungberg

Fotografi: CHECK! Kommunikationsbyrå

Den molnbaserade konferenslösningen
som blev världskänd
Tillväxtverket har nio kontor över hela landet, från Arjeplog i norr till Malmö i söder.
Med närmare 600 användare var en effektiv konferenslösning en nödvändighet för
optimal effektivitet och kvalitet i verksamheten. Genom en omfattande upphandling
sökte man ett användarvänligt system som fungerade med andra standarder på
marknaden. Vinnare blev Adestias molntjänst från StarLeaf.
OMFATTNING
Adestia är ensamma i världen om att ha levererat en så omfattande lösning, med bland annat 56
videokonferenssystem.

LÖSNING
Adestia stängde ner hela den befintliga lösningen under påsken och kunde på åtta dagar installera den nya
lösningen. Då personalen återkom från sin ledighet var systemet implementerat och därmed påverkades
Tillväxtverkets dagliga verksamhet inte märkbart.

KUNDNÖJDHET
Tillväxtverket anser att samarbetet varit väldigt bra hela vägen. Man visste vad som krävdes och den tighta
dialogen blev nyckeln till den effektiva implementeringsprocessen, som Adestia är ensamma i världen om
att ha levererat på så kort tid.

– Adestia är professionella,
engagerade och kunniga
inom området.
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Nader Svärd, IT-chef hos Tillväxtverket

Videovägg med wow-känsla
Trustly är fintechbolaget som utvecklar och säljer betallösningar med målet att göra
direktbanksbetalningar smidigt och enkelt för alla genom ett globalt betalnätverk.
Trustly har över 350 anställda på åtta kontor i Europa, Nord- och Sydamerika. På
huvudkontoret i Stockholm ville man göra om sin lounge och matsal på ett sätt som ger
besökare och anställda en wow-känsla.
OMFATTNING
Trustly tänkte sig initialt en stor videoskärm som trots sin storlek inte kompromissade med bildkvaliteten.

LÖSNING
Adestia föreslog och designade en videovägg bestående av nio 55” videoväggskärmar. Den totala
skärmytan bygger 165 tum. Skärmarna har extra ljusstark panel så att färgdjupet förstärks och så att
väggen verkligen lyser upp. Panelernas yta har hög glans, vilket förstärker bildeffekterna.

KUNDNÖJDHET
Skärmväggen ger en mäktig upplevelse, helt enligt Trustlys vision och önskemål.

– Nu skapar Trustlys miljö
wow-känsla redan innan
våra tjänster gör det.
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En ny era av
LED-skärmar
Skapa en upplevelse för alla miljöer och platser med Samsung
Smart LED-skärmar som fängslar dina besökare, anställda och
kunder med en fantastisk bildkvalitet och detaljrikedom.
Mer information: Samsung.com/se/business/smart-led-signage/
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