
Unik helhetspaketering av AV-utrustning
Arcona har kontor i både Stockholm och Uppsala som 
kräver effektiva konferenslösningar, såväl när de 160 
medarbetarna befinner sig på plats som när det råder 
distansarbete. Under våren 2019 implementerades en unik 
helhetspaketering från Adestia på kontoret i Stockholm. 
Konferensrummen uppdaterades med allt från skärmar till 
utrustning för videokonferenser som kameror, högtalare 
och trådlösa mikrofoner. En upprustning som planeras 
även för Uppsala-kontoret. 

– Innan vi implementerade helhetslösningen från Adestia 
upplevde vi onödigt mycket krångel med tekniken – det 
tog mycket tid från våra möten och gjorde det svårt för 
oss att vara effektiva. Vi eftersökte en enkel, effektiv och 
homogen lösning för våra mötesrum, något som den nya 
tekniken verkligen har resulterat i, inleder Peter Kahm, 
IT-samordnare på Arcona. 

Ett samarbete med fokus på användarvänlighet 
och driftsäkerhet

Arcona AB är ett företag som utmanar det traditionella sättet att skapa högre kundvärden – med 
syfte att förstå och utveckla kundens affär. De arbetar med projektering, byggentreprenad och 
fastighetsutveckling i Storstockholm och Uppsala. Verksamheten arbetar efter Leanfilosofin där 
effektivitet och kvalitetssäkring är grundläggande – vilket även karakteriserar samarbetet med 
Adestia. 

REFERENSPROJEKT

”Den nya tekniken genererar högre 
effektivitet för våra medarbetare och har 

samtidigt varit avgörande i dessa tider 
när vi behöver arbeta mer på distans.” 

Peter Kahm, IT-samordnare
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Möjlighet till digitala konferenser 
Användarvänlighet och driftsäkerhet står i fokus inom 
Adestias arbete och vision. Företaget har genomfört 
installationer inom mötesrumsteknik sedan 2009 och har 
stor erfarenhet kring alla steg från planering och projekt-
ledning till installation. I samband med att allt fler arbetar 
hemifrån blir en fungerande teknik viktigare – något som 
Adestia har tagit fasta på genom att leverera nya lösningar 
för digitala konferenser. 
 
– Den nya tekniken genererar högre effektivitet för våra 
medarbetare och har samtidigt varit avgörande i dessa 
tider när vi behöver arbeta mer på distans. Alla våra mö-
tesrum har nu möjlighet till videokonferenser med bra ljud 
och bild, även de mindre mötesrummen tack vare vidvin-
kelkameror från märket Huddly. Det är en modernisering 
som skapar wow-känsla!, fortsätter Peter. 

Om Arcona AB 
Arcona AB är ett företag som utmanar 
det traditionella sättet att skapa högre 
kundvärden – med syfte att förstå och 
utveckla kundens affär. De arbetar med 
projektering, byggentreprenad och 
fastighetsutveckling i Storstockholm 
och Uppsala. 
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Flexibilitet och tillgänglighet  
Arconas arbetssätt genomsyras i alla led av Leanfilosofin 
som syftar till att eliminera onödiga moment och kost-
nader – ett tänk som rimmar väl med Adestias syn på 
användarvänlighet. För att kunna erbjuda rätt lösning 
genomförs kontinuerlig vidareutveckling i ett samspel 
mellan parterna. 

– Samarbetet fungerar otroligt bra, mycket tack vare att 
Adestia är flexibla, tillgängliga och erbjuder snabb service. 
Att de fokuserar på enkelheten för användaren och säkra 
system står högt i kurs hos oss – det medför en trygghet 
kring att utrustningen alltid fungerar. Leveranskvaliteten är 
toppen, de arbetar hårt för att hitta lösningar som passar 
våra unika behov!, avslutar Peter. 

”Innan vi implementerade helhetslösningen från Adestia 
upplevde vi onödigt mycket krångel med tekniken. Vi efter-
sökte en effektiv och homogen lösning för våra mötesrum, 

något som den nya tekniken verkligen har resulterat i” 

Peter Kahm, IT-samordnare


