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Kontorer i København, New York, Los Angeles og 
Budapest. 100+ medarbejdere.

Samarbejde med distributører i USA, Canada, 
Norden, Frankrig, Tyskland, UK, Benelux, 
Singapore og Australien

20K kunder & 200K Airtames solgt

Førende inden for 
trådløs skærmdeling
Dansk Design. Produceres i Sverige. 
Anvendes globalt.

Airtame Airtame Kontorer
Distributions partnere



En enkelt men effektiv platform
Vores løsning

Til alle skærme og use-cases

Trådløs skærmdeling for alle Cloud styring af alle enhederDigital signage til alle skærme



Trådløs skærmdeling
Del indhold fra enhver enhed, med Miracast, Google Cast, 
Airplay, eller Airtame app

Byd gæster velkommen
Sæt personlige beskeder, eller brandet 
virksomhedsinformation op på skærmen i mødelokalet

Vis tilgængelighed
Synkroniser kalender med skærmen i mødelokalet, med 
G-Suite eller M365                             

Digital Signage
Brug skærmen i lokalet til at vise videoer, billeder, 
hjemmesider, dashboards og meget mere 

Spar på strømen 
Sæt skærmen til skemalagt at automatisk tænde om 
morgenen og slukke om aftenen

Det intelligente
mødelokale
Udnyt det fulde potentiale af alle møder

Use cases



Den informative 
organisation
Vis det rigtige budskab, det rigtige sted, på det 
rigtige tidspunkt

Use cases

Del virksomhedens nyheder
Sørg for at alle er opdateret med vigtige nyheder, 
informationer og begivenheder

Deliger ansvaret for indhold
Inviter medarbejdere og afdelinger til at vælge indhold til 
organisationens skærme 

Sæt stemningen
Sæt stemningen med en kombination af billeder, videoer 
slides og andet på jeres skærme

Vejledning og praktisk info
Vis et kort over kontoret, en oversigt over mødelokaler, 
skemaer, kantine menuen eller andet i åbne områder

Go green
Sørg for at skærme kun er tændt, når kontoret er åbent - 
styres i Airtame Cloud. 



Sådan virker det
Features



Platform agnostisk
Del fra Windows, Chromebook, macOS, Linux, iOS 
eller Android

Fleksibel tilslutning 
Del med Airtames app, Google Cast, Miracast og 
AirPlay 

Medarbejdere, elever og gæster
Alle kan dele deres skærm, endda fra forskellige 
netværk

Pin Kode 
Sørg for at der kun deles til den rigtige skærm

Forbind 
Som du har lyst

Sådan virker det



Præsenter
Sådan virker det

Presenter mode
Del hele din skærm, et specifikt program på 
computeren, eller vis et extended desktop 

Flere skærme på samme tid
Del din skærm til en enkelt eller flere skærme 

God kvalitet 
Trådløs skærmdeling i Fuld HD op til 60 fps

Touchback
Styr din Windows PC trådløst med Touchback (kun 
tilgængeligt ved Miracast forbindelse)



Velkomstskærm
Byd gæster velkommen med tilpasset indhold som 
f.eks videoer, slideshows og billeder 

Mødelokale Skemaer 
Vis skemaet for et eller flere mødelokaler, med 
Microsoft 365 og G-Suite integration. 

Playlister og skemalagt indhold
Indstill playlister af forskellige typer indhold, og vis 
specifikt indhold på specifikke tidspunkter

Cloud apps
Vis inhold igennem Airtame Cloud apps, som f.eks: 
Google Slides, OneDrive, YouTube, Dropbox og 
meget mere

Sleep Schedule
Sæt et skema for hvornår skærme skal tænde og 
slukke hver dag - Airtame styrer din skærm med 
CEC

Digital Signage
How it works

På alle skærme



Remote adgang
Opdater nemt alle enheder på en gang fra hvor som 
helst med Airtame Cloud

Optimal udrulning
Giv IT afdelingen fuld kontrol over jeres enheders 
performance og indstillinger

Brugertilladelser 
Inviter kollegaer og tildel forskellige 
brugertilladelser alt efter deres rolle, lokation og 
behov.

Samarbejde i Clouden
Flere administratorer kan arbejde fra Airtame 
Cloud på samme tid, for at dele arbejdet med at 
opdatere indhold og indstillinger 

Administrer
How it works

Fra et enkelt sted, overalt



Klar til Enterprise 
Sikker adgang på tværs af VLANs. Dybdegående 
dokumentation er tilgængeligt online - ligeså er personlig 
sparring med Airtames netværkseksperter 

Web Proxy understøttelse

Fleksibel installation med Wifi og/eller Ethernet 
Konfigurer et nyt VLAN til Airtame, eller forbind samtidigt til 2 
separate netværk - Det ene igennem WiFi, det andet med 
Ethernet (kræver adapter)

SSL/TLS encryption
Ald kommunikation mellem Airtame enheder og Airtame Cloud 
er krypteret og beskyttet

Airtame Cloud hosted med AWS 
Vi udnytter Amazon Web Services kryptering og sikkerhed for 
at beskytte jeres data. Vi benytter kun serverer fysisk placeret i 
EU.

Sikkert 
På ethvert netværk

Sådan virker det

Learn more and get tips and tricks in our Deployment Guide

https://help.airtame.com/install-and-setup#deployment-guide


Hvorfor Airtame?
Summary



En effektiv løsning
Hvorfor Airtame?

En Dansk producent med 20.000+ kunder globalt

I sandhed end Cross-Platform løsning
Nem og intuitiv skærmdeling fra alle enheder til enhver 
skærm eller projektor. Enten med gratis app, eller med 
indbyggede streaming protokoller 

En enkelt platform - til flere use-cases
Digital Signage når skærmen ikke er i brug - men 
fremover kan samtlige skærme nu også præsenteres til

Førende kundeoplevelse 
Customer success onboarding, online guides, live chat, 
telefon support, firmware og app opdateringer - alt 
sammen inkluderet 

En bæredygtig løsning - også for budgettet
Airtame er en af de mest prisvenlige løsninger på 
markedet. Perfekt til både små og store installationer


