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BIBLIOTEKER



Det moderne bibliotek er ikke bare et sted, hvor du kan låne bøger, men det er også centrum for foredrag, 
filmvisninger, koncerter og bogklubber samt en lang række digitale tjenester. AV-udstyr udgør en stor del 
af dagligdagen på samtlige biblioteker rundt om i landet - Best-AV og Best-Sounder Danmarks førende 
udbyder af audiovisuelle løsninger og med mange års erfaring, er vi eksperter i både lyd, billede, informa-
tionssystemer og meget mere! 

Vi sikrer en naturlig og brugervenlig integration af AV-udstyret, således at det er let at benytte. Al erfaring 
viser, at når teknik og brugervenlighed går hånd i hånd, giver dette borgerne en mere indholdsrig hverdag 
til glæde for alle. Med mange års erfaring kan vi tilbyde en grundig behovsafdækning, økonomisering og 
projektering af både simple og komplekse AV-installationer.

Vi rådgiver, installerer og servicerer alle former for professionelt AV-udstyr, herunder bl.a. interaktive tavler, 
projektorer og interaktive projektorer, skærme med eller uden touch samt lyd- og mikroanlæg.

AV-UDSTYR TIL DET MODERNE BIBLIOTEK

INFORMATIONSSYSTEMER
Informationssystemer er en yderst essentiel del af bibliotekers drift og planlægning. Best-AV tilbyder touch 
løsninger med software samt informationsstandere og wayfinders med og uden touch - integreret med 
tilhørende website, således informationerne kommer nemt og enkelt og altid er opdateret. Dette bruges 
også til intern kommunikation, så medarbejderne bliver informeret nemt og hurtigt. 

PROJEKTORER
Hos Best-AV finder du et stort udvalg af de bedste projektorer, så du kan finde lige præcis den type projektor, 
der passer til netop dit behov. Hver enten det er til benyttelse af præsentationer, videomøder m.m., eller 
ønsket om en bestemt type projektor, der er beregnet til film eller video, finder du det hos Best-AV. 

LYDSYSTEMER
Best-AV leverer og installerer alle typer af højttalere til alle formål. Dette giver vores kunder mulighed for at 
opnå det helt rigtige lydniveau. De højttalere vi sætter op, skal samtidig være de bedste, både kvalitets-
mæssigt og prismæssigt. Om det er mindre transportable højttalere, højttalere med bluetooth eller airplay 
du er ude efter, fås det hos os. 

TELESLYNGER
Best-AV er en af Danmarks førende leverandører af teleslyngeanlæg. Vi forstår både design og installation, 
enten selv eller i samarbejde med jeres egne håndværkere. Vi leverer teleslyngeanlæg i alle størrelser og 
det kan meget effektivt kombineres med musikanlæg, højttalersystemer, trådløse mikrofoner og mange 
andre platforme. Det hele kan installeres meget diskret og bruges med stor succes i f.eks. mødelokaler og 
foredragssale. Med installation af teleslyngeanlæg i rummet, sikrer man således, at deltagere med nedsat 
hørelse også får en god lydoplevelse. 

TALEVARSLING
Best-AV og Best-Sound er en af Danmarks førende leverandører af talevarsling og med installation af dette 
sikrer vi, at vores varslingsanlæg og de indtalte evakueringsbeskeder når frem til deres kunder og med-
arbejdere i klar og tydelig tale. Dette medvirker til, at bygningen vil blive evakueret i god ro og orden uden 
panik. 

Vores varslingsanlæg kan også benyttes som et musik- og kaldeanlæg til afspilning af musikprogrammer, 
reklamemeddelelser samt mikrofonopkald til personale og kunder. Vi tilbyder et bredt udvalg af certificerede 
varslingshøjttalere, som kan tilpasses netop dine ønsker og krav. 



REFERENCE - BALLERUP BIBLIOTEK
Best-AV laver utrolig mange forskellige løsninger til biblioteker i hele Danmark. Til Ballerup Bibliotek har vi 
bl.a. leveret informationsstandere, hvilket gør, at gæsterne selv kan opsøge den relevante information via 
skærmen. Skærmen er ideel til vejvisning, verificering af mødedetaljer, levering af beskeder med høj visuel 
effekt i form af billeder og videoer. Her har vi også opsat skærme i personaleområderne til intern information 
såsom fødselsdage eller julefrokoster. Touch-funktionen muliggør flere lag af forskelligt indhold, så selve 
målgruppen kan tilgå mangeartede informationer. Skærmen er af elegant og klassisk skandinavisk design 
med dens rene former og lige linjer, hvor der er lagt vægt på brugervenlighed. 

REFERENCE - GLADSAXE BIBLIOTEK
Til Gladsaxe Bibliotek har vi leveret en komplet AV-løsning, hvor vi har integreret informationsstandere i et 
tidsløst design. Det gør det muligt for den enkelte, at navigere nemt og hurtigt rundt i de forskellige infor-
mationer og er med til at spare en masse tid. Vi har samtidig også leveret et helt nyt talevarslingssystem, 
som kan bruges til afspilning af musik over hele biblioteket. Den er inddelt i zoner, som gør, at den kan afspille 
forskelligt musik alt efter om man f.eks. befinder sig i børneafdelingen eller læsezonen. En del af løsningen 
har også indeholdt skærme og projektorer, der kan benyttes til at vise film eller video, holde præsentationer, 
videomøder mm. 

REFERENCE - FREDERIKSBERG BIBLIOTEK
Best-AV har til Frederiksberg Bibliotek leveret en komplet AV-løsning i form af informationsstandere, skærme 
og projektorer, men også mikrofonanlæg og teleslynger. Dette bliver brugt med stor succes i mødelokaler 
og foredragssale, som gør det muligt, at deltagere med nedsat hørelse er i stand til følge med og få en god 
lydoplevelse. Installation udføres meget diskret og kan kombineres med musikanlæg, højttalere, trådløse 
mikrofoner og mange andre platforme.

Uanset størrelsen af dit løsningsbehov, har vi et bredt og dybt kompetenceniveau inden for de løsninger som 
biblioteker efterspørger. Hvert bibliotek er unikt, og derfor møder du også altid det samme professionelle 
og høje engagement fra vores medarbejdere, der i samarbejde med biblioteket, laver den løsning, der passer 
til netop jeres behov. 
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