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Agenda:

• Et kig på Teams devices økosystemet

• Dit møde - Før, under og efter

• Teams Rooms varianter

• Brugeroplevelsen ved Teams Møderum

• Surface Hub 2S til samarbejde og møder

• Bedre Teams møder fra hjemmet

• Opsummering
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Et kig på Teams
devices økosystemet
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Konsistent Teams oplevelse på
tværs af enheder

Integration af software og
hardware til at forbedre
mødeoplevelsen

Tilsvarende mødeoplevelse og
funktioner fra mobile enheder

Fokus og understøttelse af
mødets livs cyklus

Mobile 
devices

Personal 
computers

All-in-one collaboration 
devices

Large screen
interactive displays  

Desk phones and 
peripherals

Certificerede enheder til alle rum, størrelser, behov og arbejdsformer

Teams 
Rooms

Microsoft Teams devices

Personal devices Shared devices



Easily locate, identify, and manage spaces
Determine space availability and meeting details at-a-glance 

End-to-end room experiences
Pair with Microsoft Teams Rooms for a complete, connected solution

Customize with apps
Tailor panel capabilities by integrating third-party apps

Manage any space
Schedule any space with no additional devices required

Microsoft Teams Panels



Robert Karlsson
Microsoft Teams Rooms Devices 



Dit møde:
Før, under og efter



Online møder
Får du nok ud af dem?



Nøglen til smartere

møder er at fokusere

alles opmærksomhed

og energi.

Før

• Chat med deltagere

• Samarbejd på dokumenter og præsentationer

• Forbered en agenda, noter eller et Whiteboard

Under

• Co-author Office 365 dokumenter i realtid og samarbejd med fx ‘digital ink’

• Deltag i chatten, følg med I transskriptionen (hvis tilgængelig)

• Skift layout og se andre deltagere på en ny måde

• Deltag hvorsomhelst fra, som om du var I rummet

Efter

• Gennemse mødenoter, og arbejd videre på beskrevne opgaver og follow-ups

• Spar tid og kom tilbage i looped ved at gennemse mødets noter, chat, filer eller
optagelsen hvis du missede mødet

• Fortsæt chatten og samarbejd med filer og Whiteboard



Forbered mødets indhold



Bevar kontrollen – god mødestyring



Brug dine foretrukne apps i Teams



Teams Rooms 
varianter



Teams Rooms on Android Teams Rooms on Windows Surface Hub

Microsoft Teams shared space devices



Brugeroplevelsen ved 
Teams Møderum



Desk Huddle Medium Large

Meet Present Co-create Collaborate 

Ens workflow på tværs af rum og udstyr



Brugervenlige
møde funktioner

og features

Reducer friktion
for møderums
brugeren

Tilstræb at holde
interaktive og
inkluderende møder

Enhance meeting 
collaboration and 
co-creation



Surface Hub 2S til 
samarbejde og møder



Slip kreativiteten og samarbejdet fri

ved at tage en Surface Hub med 

derhen, hvor arbejdet foregår. Rul

den ind i jeres storrum. Vær flere om 

at stå og arbejde med filer og apps. 

Hold samtidig forbindelsen til jeres

kolleger og samarbejdspartnere, ved

samtidig at have et Teams møde

kørende.

Opnå kabelfri samarbejde med den 

valgfrie batteripakke. Bring avanceret

online samarbejde og video møder til

dit foretrukne møderum. Start på

Whiteboard idéer og brainstorm den 

ene dag og fortsæt hvor du slap 

næste dag. 

Sleek, slim design with the thinnest edge 

and bezel of any device in its class1

A brilliant 4K+ screen, 4K camera, and 

enhanced speakers and mics

A great platform for Microsoft Teams

and Skype for Business2

Next-level brainstorming, with 

Microsoft Whiteboard, a persistent 

digital canvas

Sign in to access OneDrive files or project 

content wirelessly with Miracast

Interact naturally with Surface Hub 2 Pen3

and touch functionality

Fully integrated Windows 10 device: 

natively-run, must-have Microsoft and 

third-party apps

Experience mobile, cordless teamwork 

with Steelcase Roam™ mobile stand and 

APC™ Charge Mobile Battery*

Surface Hub 2S



Bedre Teams møder 
fra hjemmet



Workspace

Når du vælger det rigtige udstyr til
personlig brug, skaber du et mere 
produktivt arbejdsrum for dig selv.

Preferences

Din anvendelse, arbejdsstil og

subjektive smag afgør hvad som

passer bedst til dig. 

Collaboration

Hurtig, enkel opsætning og

configuration, så er du hurtigt i

gang.

Boost produktiviteten med personlige enheder



Poly Focus UC Logitech ZonePoly 6200 UC

Personlige enheder
Poly Sync 20+

Logitech Brio EPOS Adapt 560Poly Studio P5Poly Studio P15



Opsummering



Næste webinar den 23. juni
“Det trådløse mødelokale v. 2.0”

Besøg avcenter.dk/webinar for optagelser af dette
og tidligere webinars.

Kontakt din AV CENTER rådgiver og hør nærmere om, 
hvordan vi kan hjælpe dig!



Vi hjælper jer sikkert i mål

Alle de viste produkter og løsninger forhandles af AV CENTER.

Vores rådgivere er klar til at hjælpe jer, med at designe den rigtige løsning.

AV CENTER tilbyder en unik tryghedsgaranti ifm. Køb af nyt videokonference udstyr.

Vores erfaring - din tryghed


