
Med kontor i Stockholm och Malmö krävs smidiga 
lösningar som underlättar det dagliga arbetet.

– Vi har många interna möten och arbetar med gemensam-
ma dokument, då vill man kunna visa sin skärm och tidigare 
lösningar har inte kunnat möta våra behov. Det gjorde att vi 
tog steget att installera videoutrustningen från Adestia, säger 
Tony.

Unionens arbetslöshetskassa flyttade till nya lokaler i början 
av 2018 och i samband med flytten ville de förnya sig kring 
den tekniska utrustningen, i såväl Stockholm som Malmö. 
Idag har de möjlighet att ha videokonferens i flera rum, vilket 
sparar tid och därmed effektiviserar arbetet.

Därför väljer Unionens arbetslöshets-
kassa Adestia
I takt med utveckling och expandering var Unionens arbetslöshetskassa i behov av teknik med 
hög kvalitet. Efter en undersökning av potentiella leverantörer föll valet på Adestia och deras 
tjänst StarLeaf. 
– De matchade våra önskemål helt enkelt, säger Tony Flodman, applikationsansvarig på 
Unionens arbetslöshetskassa.

REFERENSPROJEKT

” Vi är väldigt glada över att vi 
har den här lösningen, allt är 

verkligen smidigt och snyggt!”

Tony Flodman, applikationsansvarig på 
Unionens arbetslöshetskassa

– Ytterligare en fördel med Adestias StarLeaf-system är 
att man med enkel hantering kan koppla in mikrofon och 
kamera för att sedan starta ett videosamtal, säger Tony.



Det finns olika plattformar att använda sig av vid videomöten 
och Unionens arbetslöshetskassa använder för närvaran-
de Skype. Alla på företaget ska få en utbildning i hur det 
fungerar med videomöten. Detta kommer underlätta för alla 
medarbetare att nyttja tjänsten, särskilt då webbkamera
och extern mikrofon finns installerade i samtliga rum. 

Unionens arbetslöshetskassa har redan märkt att arbetet
blivit mycket mer effektivt sedan Adestia installerade sin 
tjänst StarLeaf. Systemet är uppskattat av medarbetarna och 
de är nöjda med lösningen. Innan hade de en tv som rullades 
fram och tillbaka vilket har blivit en enorm skillnad nu när 
alla rum är fullt utrustade utifrån specifika önskemål. 

– Vi är väldigt glada över att vi har den här lösningen, med 
allt från StarLeaf till presentationsskärmar och boknings-
skärmar. Allt är verkligen smidigt och snyggt! avslutar Tony 
Flodman.

FAKTA

Tony Flodman, applikationsansvarig på 
Unionens arbetslöshetskassa.

Om Unionens arbetslöshetskassa
Unionens a-kassa är en egen juridisk person som 
bedriver myndighetsutövning. Arbetslöshetskassan 
är en egen juridisk person som bedriver myndighets-
utövning när beslut fattas i ersättningsärenden och i 
ärenden om in- och utträden.

Hemsida
https://www.unionensakassa.se/
 

Installerad lösning från Adestia
Unionens arbetslöshetskassa har en lösning med 
AV-teknik och videokonferens.

• Samsungskärmar 
• Projektorer NEC
• Barco ClickShare  
 (trådlöst presentationssystem)
• StarLeaf  
 (videokonferenssystem)
• Rumsbokningsskärmar GoGet
• Smartsign

Adestia AB, Hemvärnsgatan 11, 171 54 Solna. TEL: 08-400 295 00      
www.adestia.se


