
DIN KOMPLETTE LEVERANDØR AF
LYD  l  BILLEDE  l  TELESLYNGER  l  INFORMATIONSSYSTEMER



BEST-AV & BEST-SOUND KAN HJÆLPE MED FØLGENDE:

Rådgivning, salg og installation af musik og talevarsling.

Rådgivning, salg og installation af komplette audiovisuelle løsninger.

Rådgivning, salg og installation af teleslynger.

Rådgivning, salg og installation af informationsløsninger.

Serviceaftaler - døgnvagt.

Forhandlersalg (B2B).

Specialister i domicilløsninger.

Rådgivning, salg og installation.

Specialister i lyd og billede til detailsektoren.



Best-AV A/S har leveret en komplet AV-løsning til Coloplasts Boardroom.

I tæt samarbejde med Coloplasts dygtige Facility-afdeling har vi udarbejdet en 
løsning, der er yderst brugervenlig til trods for, at den er teknologisk avanceret. 
 
Vi har til løsningen leveret 22 stk. specialdesignede og motoriserede Arthur 
Holm skærme, som samlet kører op af bordet ved blot et enkelt tryk på et 
Crestron touchpanel. 

På rummets endevæg er der integreret en 103” fladskærm, som nænsomt er 
bygget ind i væggen. På endevæggen er også monteret usynlige Nakymatone 
højttalere, således at man kan høre højttalerne, men ikke se dem.

En del af løsningen er også Crestrons integrerede Skype for Business løsning 
kombineret med Shures helt unikke Microflex Advance digitale loftsmikrofoner, 
som selv kan ’høre’, hvem der taler, og dermed give Skype for Business kame- 
raerne besked om at fokusere på selve taleren.

Lyset i lokalet har endvidere farveindstilling, så når der f.eks. vælges online-
møder, ændres farvetemperaturen, så den passer til netop dette formål.

REFERENCE - BOARDROOM HOS COLOPLAST



Da Experimentarium skulle ’genopstå’ efter branden, var der rigtig mange 
tanker inde over i forhold til at få det gjort lækkert og nyt og samtidig bevare 
den ekstrem positive ånd, som altid har været en del af Experimentarium.

En stor fællesnævner i hele dette store projekt var information. Både informa-
tion til medarbejderne, som til dagligt færdes i huset, samt information til de 
besøgende.

Vi valgte at dele informationen op i to, nemlig den interne kommunikation, 
som er information til de medarbejdere, der har deres daglige gang i huset, 
og den eksterne kommunikation, som er information om, hvad der sker i huset. 
Hvor finder man f.eks. toilettet og kantinen, hvad sker der på den store scene, 
hvor skal man gå hen osv.

I hele Experimentarium er der installeret et samlet system, som styres centralt. 
Herfra er det muligt at offentliggøre al den information, man ønsker. Selve 
systemet er også i stand til selv at trække information fra alverdens data- 
baser. Man skal blot godkende med et enkelt tryk, og informationen vil efter- 
følgende være tilgængelig på skærmen.

Der er mere end 75 skærme fordelt over hele Experimentarium, som binder 
hele den digitale information sammen. Lige fra man træder ind ad døren - til 
man går ud igen, kan man finde information. Det er nemt, enkelt og yderst tids-
besparende for alle.

REFERENCE - EXPERIMENTARIUM



Danmarks Rederiforening er en af Danmarks ældste foreninger. Udover de 
mange flotte rum og sale skal alt være ’up to date’ med henblik på teknik og 
præsentationsudstyr.

Når man æstetisk skal integrere moderne præsentationsudstyr, der helst 
ikke skal syne af for meget, gælder det om at finde på kreative løsninger, 
som samtidig giver den optimale oplevelse af både billede og lyd.

I den store flotte sal hos Danmarks Rederiforening valgte vi - i samarbejde 
med rederiforeningen og deres arkitekt - at lave en løsning med en projektor, 
der er placeret helt oppe over deres udsmykning.

Placeringen gør, at man stadig kan se det flotte udskårne vægparti samtidig 
med, at projektoren er blevet farvet hvid for at matche loftets farve. Lærredet 
er endvidere placeret, så det ses mindst muligt, når det ikke er i brug.

Hele oplevelsen er fuldført med en Axys højttaler, som er forprogrammeret til, 
at lyden er ens i hele salen, uanset hvor man er placeret.  For at garantere, at 
alle hører lyden samtidigt og med samme tryk, er der indprogrammeret 0.3 
millisekunder automatisk delay.
 
En helt igennem fantastisk oplevelse, som er med til at levere en topprofes-
sionel præsentation. Når udstyret ikke er i brug, er det ’gemt væk’, så man kan 
nyde den flotte udsmykning.

REFERENCE - DANMARKS REDERIFORENING



I dag er videokonference blevet en integreret del af vores hverdag. Alle har på 
en eller anden måde adgang til hurtigt at holde et visuelt møde med en anden.

Desværre er der stor forskel på kvaliteten af de forskellige videokonference- 
løsninger, som findes på markedet. I et online møde er det altid den laveste 
fællesnævner, som sætter standarden. Dette har vi løsningen på og sørger for, 
at man altid får en ensartet oplevelse af sit onlinemøde, uden at man behøver 
at skulle gå på kompromis med kvaliteten.

Der findes flere løsninger for optimering af videokonferencer. Løsninger der, 
uafhængigt af hvilken platform man benytter, medvirker til at optimere billede og 
lyd.

Det kan være alt fra den simple løsning, der ved brug af en box går ind og laver 
ekko-cancelering, således at lyden går rent igennem, til den mere integrerede 
løsning med mikrofoner i loftet samt højttalere. Dette styres via et panel og 
sikrer således, at rummet er fuldt ud optimeret til online møder ved blot at 
skulle trykke på en enkelt knap.

Det vigtigste er, at alle AV-løsninger får mødet til at fungere optimalt, således 
man kun behøver at fokusere på mødet og ikke på selve teknikken.

ONLINEMØDER



For at kunne udføre en æstetisk flot og samtidig priseffektiv AV-løsning 
er det afgørende, at der meget tidligt i projekteringsfasen bliver taget beslutning 
om et grundrids af, hvordan selve AV-løsningen skal integreres i rummet.

Nogle af de ’klassikere’, vi til dagligt møder, er f.eks.:

l at ventilationskanaler bliver placeret midt i rummet, så det ikke er muligt  
 at gemme lærredskassette eller projektor over loft, 

l at føringsveje er for små i diameteren eller for lange, 

l at man for sent i forløbet har forholdt sig til, om der skal være teleslynge,  
 således at det ikke længere er muligt at få den lagt i gulvet, 
 at vægge ikke er forstærket til at kunne holde en fladskærm, 

l at der ikke er lavet strøm i rør bag skærm til strøm og kabler, således at  
 det bliver nødvendigt med kabelkanaler, 

l at der ikke er blevet lavet føringsveje til AV-løsninger, så synlige kanaler  
 er nødvendige, 

l at der ikke er indtænkt gulvbrønd, så kabler og strøm skal ligge hen over  
 gulvet, 

l at lys og/eller gardiner skal styres som en del af AV-løsningen.

PROJEKTERING - HAR DU HUSKET?

Disse og mange andre punkter er ting, 
som der er en helt klar økonomisk og 
æstetisk fordel i at få forholdt sig til på 
et ret tidligt tidspunkt i processen.

Vi hjælper gerne med at stille de rigtige 
spørgsmål og komme med de rigtige 
svar. Det koster kun en kop kaffe. 

Så tag endelig fat i en af vore dygtige 
folk og få en mere optimal AV-løsning. 



Fabriksparken 14
DK-2600 Glostrup

Best-AV A/S Tlf. 72 17 01 50
www.best-av.dk info@best-av.dk

Best-Sound A/S Tlf. 36 34 22 99
www.best-sound.dk info@best-sound.dk

Vi håber, du er blevet inspireret ved at læse denne folder.

Ønsker du at høre mere? Vi har et team af professionelle medarbejdere, som 
står klar til netop at rådgive og vejlede dig omkring forespørgsler og eventuelle 
spørgsmål.

KONTAKT OS


