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”Sedan vi fick den nya
AV-lösningen har vi haft mindre
krångel med teknik vilket sparar
både tid och frustration”
Frida Tropan, IT-ansvarig på HSB Södertörn

En modern och användarvänlig AV-lösning
underlättar för medarbetarna på HSB Södertörn
HSB Södertörn har verksamhet i fyra kommuner, är närmare 100 anställda och har drygt 22 000
medlemmar. HSB bygger bostäder och erbjuder kvalificerade förvaltningstjänster. I dagsläget
förvaltar HSB Södertörn drygt 16 000 lägenheter. I samband med att HSB Södertörn flyttade sitt
huvudkontor till nya lokaler efterfrågades en modern och enkel AV-lösning till mötesrummen.
– Vi kom i kontakt med Adestia tack vare vår IT-projektledare som ansvarade för flyttprojektet. Installationen har
fungerat smärtfritt och vi är nöjda med samarbetet, säger
Frida Tropan, IT-ansvarig på HSB Södertörn.
Den nya investeringen ersatte en gammal lösning med
olika system i olika rum. Den nya lösningen är enhetlig
och framför allt användarvänlig. Både medarbetare och
besökare använder tekniken utan bekymmer. Som en
extra bonus har det trådlösa systemet gjort adaptrar
och kablar till ett minne blott.
– Sedan vi fick den nya AV-lösningen har vi haft mindre
krångel med teknik vilket sparar både tid och frustration.
Att ha all AV-utrustning från samma leverantör förenklar
för både support och annan kontakt, berättar Frida.
Lösningen implementerades i totalt åtta mötesrum, ett
styrelserum och en lounge med kombinerad arbetsyta
och personalutrymme. Det är ett större AV-projekt som
omfattar skärmar från Samsung, bokningsskärmar från
GoGet, trådlöst presentationssystem från ClickShare och
projektor från NEC.

– Våra mötesbokningsskärmar har gjort att våra medarbetare enkelt kan hitta lediga mötesrum för spontana
möten. Skärmarna motverkar även att mötesrum står
tomma i onödan då mötet avbokas om incheckning
inte skett inom en viss tid. Det i kombination med färre
sladdar och användarvänliga system gör lösningen
tilltalande, berättar Frida.
Investeringen har blivit väl mottagen av medarbetarna
som nu kan känna sig stolta när de tar emot besökare på
kontoret där bristfällig teknik ersatts med modern sådan.
– Allt blev precis som vi hade tänkt oss. Vi är mycket nöjda
med Adestia, de erbjuder snabba och punktliga leveranser
och de har fantastiska tekniker som är ute och installerar
tekniken. Vi har planer på att implementera samma lösning
på fler kontor, avslutar Frida Tropan.

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

