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I ALSO har vi en målsætning om at være 
en førende distributør af informations- 
og kommunikationsteknologi (IKT) i 
alle de lande, hvor vi er repræsenteret. 
I Danmark er vi det allerede: ALSO er i 
mange år i træk blevet kåret som landets 
bedste og største distributør, og vores 
B2B-markedsplads er den foretrukne 
handelsplads for produkter og services.  
For os handler vækst ikke umiddelbart 
om at sælge flere servere eller projek-
torer: Vi har over 15.000 varenumre på 
hylderne og omsatte i 2017 for næsten  
9 milliarder kroner. Nu vil vi være en 
endnu mere attraktiv forretningspartner 
– både for alle vores forhandlere og for 
de offentlige og private virksomheder, 
som i sidste ende skal have et udbytte 
af at investere i hardware, software og 
serviceydelser.

Med cloud-teknologien undergår ITC-
branchen en gennemgribende foran-
dring. I takt med den transformation, 
som flytter fokus fra lokale IT-installa-
tioner til cloud-baserede løsninger, er vi i 
fuld gang med en transformation af ALSO 
som distributør. Vi sælger kun  
igennem registrerede partnere, og vi 
arbejder målrettet på at udvikle services, 
der kan skabe succes for vores partnere. 
Vi vil være et forankringspunkt, som 
bringer forhandlere og kunder sammen, 
både på enterprise- og SMB-markedet. 
Vi er stærke på end to end-supply og 
anerkendt som en solutions supplier, der 
kan bringe værdi ind i alle led af kæden. 
Igen: Ikke bare fordi vi leverer IT-ydelser 
og -produkter af høj kvalitet, men fordi vi 
indgår i en aktiv dialog og hjælper vores 
partnere med at optimere forretningen 
med nye koncepter og løsninger.  
 
Magasinet her tager ikke udgangspunkt i 
ALSO, men i vores producenter. Vi tager 
den centrale rolle, men de sætter scenen.

Vi leverer løsninger, service og 
support til over 500 danske 
forhandlere, så vi sammen 
kan imødekomme IT-behovet i 

landets organisationer og virksomhed-
er – små og store, offentlige såvel som 
private. “Support” skal forstås bogstave-
ligt: I hvert team har vi produktspecia- 
lister, der fungerer som first line-sup-
port for producenterne.

Det er helt grundlæggende for ALSO 
Solutions at have et indgående 
kendskab til behovet på entreprise og 
SMB-markedet, for ellers kan vi ikke fun-
gere som en effektiv samarbejdspartner 
for vores forhandlere. Men det er jo 
mindst lige så vigtigt at have kendskab 
til, hvordan man i praksis løser udfor-
dringerne ude i virksomhederne. I bro-
churen her præsenterer vi en række af 
de producenter, der leverer råmaterialet 
til os: Alle de innovative produkter og 
teknologier, som bidrager til at skabe en 
effektiv og velfungerende IT-infrastruk-
tur – lokalt og i skyen.  
 
Du kender de fleste navne, for vi har 
håndplukket verdens førende produ-
center inden for de forskellige områder: 
AV, Datacenter, Security, Surveillance og 
Unified Communications.  
Vi opdaterer løbende porteføljen, så vi 
til enhver tid kan tilbyde de løsninger, 
der bedst opfylder markedets behov. 

God læselyst og husk: ALSO er en 
samarbejdspartner, der hjælper med 
at skabe værdi i din forretning. Hold os 
gerne op på det!

Med venlig hilsen 

Brian Trolle 
Director
ALSO Solutions
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ALSO SKABER  
VÆRDI SAMMEN MED  

VORES PARTNERE
Vi ser frem til at sætte dig i forbindelse 
med en af vores dygtige forhandlere.

SMB.DANMARK@ALSO.COM+45 4355 8855

Er du forhandler, men er ikke 
registreret hos ALSO A/S?

Vi gør opmærksom på, at ALSO A/S kun sælger til registrerede forhandlere, og at køb skal ske 
med videresalg for øje.

Registrer dit firma allerede i dag og bliv oprettet som forhandler hos ALSO!
Scan QR-koden (eller besøg linket lige under) og udfyld formularen. 
Har du nogen spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



ALSO fører en bred portefølje af produkter fra de store  
AV-producenter, som vi binder sammen i løsninger. Vi vil være 

markedets nemmeste og mest oplagte samarbejdspartner inden  
for Pro AV. Du kan altid trække på ALSO’s ressourcer for at sikre  

den optimale løsning for dine kunder. Læs mere om de producenter, 
vi bl.a. kan tilbyde løsninger fra, i det næste kapitel.

AV

I DETTE KAPITEL KAN DU LÆSE OM FØLGENDE PRODUCENTER:

ALSO sælger kun igennem registrerede partnere.  
Kontakt din partner eller tag fat i os for en henvisning. SMB.DANMARK@ALSO.COM+45 4355 8855 

Vidste du, at...  
fremover bliver videovægge, skærme og andre Pro AV-løsninger allerede 
en del af bygningen, når arkitekterne planlægger ruminddelingen. Kunden 
sparer både tid og penge, når løsningerne ikke skal monteres som en 
eftertanke.

Vidste du, at...  
social media bliver integreret i Pro AV: Deltagerne 
på live events kan dele billeder og video med hinan-
den via digital skiltning.
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INNOVATIV TEKNOLOGI  
Vertikal eller vandret

 
Philips introducerede videovæggen og 
var den første producent i Europa, der 
kunne tilbyde 16x9- og fladskærme.  
Der er stadig fokus på at udvikle LCD- og 
LED-skærme og på at imødekomme det 
professionelle markeds behov for større 
skærmstørrelser, vertikal eller vandret 
orientering, UHD-opløsning og kapacitet 
til 24 timers/365 dages drift.  
 
Software-delen følger med: CMND er 
en end-to-end-løsning til central styring 
af hardware og indhold, fra en enkelt til 
tusind skærme. Softwaren er gratis at 
downloade og enkel at anvende. Samti-
dig bruger Philips Android som styresys-
tem i skærmene, så man f.eks. kan vise 
sin hjemmeside på displayet bare ved at 
indtaste webadressen. 

Spændende historie bag sig 
Det hollandske mærke har en 
lang historie bag sig med bane-
brydende innovation inden for 

blandt andet belysning, billedbehand- 
ling og displayteknologi. 
 
Udvalget af skærmløsninger til det pro-
fessionelle marked spænder vidt, og en 
af de store 2018-nyheder er UHD-mo- 
deller med Android OS i den populære Q 
Line-serie, som nu fås i størrelser fra 49” 
til 86”. D Line-serien er udvidet med to 
nye storskærme på 86” og 98”.

MENINGSFULDE LØSNINGER  
Partner mere end producent

 
Philips ser sig selv som en partner  
mere end en producent. Virksomheden 
samarbejder tæt med softwarefirmaer 
og app-udviklere, og Philips’ udviklings- 
hold og teknologicentre er placeret tæt 
på nøglekunderne for at sikre, at deres 
behov tilgodeses. 

Philips baserer forretningen på tre søjler:  
historik, teknologi og løsninger. 

INSPIRERENDE 
SKILTNING 
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DET FLEKSIBLE  
KONTOR 
Ergonomi

 
Computere på arbejdspladsen er hel- 
digvis ikke længere ensbetydende med 
stillesiddende arbejde ved en stationær 
skærm. Det er f.eks. en selvfølge, at 
skrivebordet på kontoret er et hæve 
sænkebord, så vi kan rejse os og arbejde 
stående i løbet af dagen. Ergotron ud-
nytter, at teknologien giver os mulighed 
for at være mere mobile: Virksomheden 
designer beslag, arme og andet udstyr 
til hardware, som giver medarbejdere 
maksimal bevægelsesfrihed. Man skal 
eksempelvis kunne indstille synsvinkel 
og læseafstand til skærmen optimalt, 
og måske skal den kunne svinge, vippe 
og rotere. Ergotron har både fokus på 
medarbejdernes helbred og produktivi-
teten på arbejdspladsen, så det handler 
også om at stimulere til samarbejde: En 
computer, man uhindret kan flytte rundt 
i et storrumskontor, og hvor skærmen 
kan drejes i alle retninger, gør det nemt 
at mødes om opgaverne.  
 

SUNDHEDSVÆSENET 
Intelligente møbler 

 
I Sundhedsvæsenet er behovet for 
intelligente møbler lige så komplekst, 
som det er påtrængende, og Ergotron 
understøtter arbejdsgangen på mange 
fronter.  

På hospitaler er det for eksempel med 
avancerede vogne, som udvider pleje- 
personalets arbejdsradius og forbedrer 
adgangen til digitale journaler. Det kan 
også være fleksible skærme i en læge-
praksis eller på en klinik, hvor vigtige 
data skal deles smidigt og effektivt  
– både med kolleger og patienter.

Ergonomi handler 
ikke længere 

kun om at undgå 
belastende 

arbejdsstillinger 
– de intelligente 
møbler kan også 

gøre arbejdsgangen 
i mange brancher 
langt mere smidig 

og effektiv. 

Ergotron har i over 30 år 
udviklet justerbare og inno-
vative, teknologiske møbler, 
som fremmer sundhed og 
fleksibilitet inden for sund-
hedspleje, på kontorer og 
i undervisningssektoren. 
ALSO distribuerer et stort 
udvalg af virksomhedens 
ergonomiske produkter til 
en lang række danske for-
handlere.  

A F  P R O D U C T  M A N A G E R  N AV N
F O R FAT T E R  H E L L E  M I D T G A A R D

INNOVATIVE 
MØBLER FREMMER 
ARBEJDSMILJØET

AV

Hospitalsvogn 
Intelligente møbler til sundhedsvæsenet.
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THE SONY 
SOLUTION 

Dynamisk digital skiltning

Hold styr på alle enhederne

Sonys professionelle BRAVIA-skærme 
er designet til formidling og interaktion 
med de studerende på universitetet, 
gæsterne på museet, forbrugerne i 
supermarkedet og borgerne på biblio- 
teket.

TEOS Manage er en løsning til effektiv 
styring af alle skærme og projektorer i 
større virksomheder, f.eks. i reception 
og mødelokaler. 

Der er fokus på enkelt og 
funktionelt udstyr til 
møderum, og løsningerne er 
anvendelige i alle brancher 

og uddannelsesinstitutioner – fra skoler 
til universiteter, fra små virksomheder 
til store forretninger, fra detailhandel til 
bilindustri.  
 
TEOS Manage og skærme med dynamisk 
“digital signage” er to gode eksempler 
på Sony-design til det professionelle 
marked. 

For Sony handler professionel AV-teknologi ikke alene om 
at producere gode produkter: Det japanske firma skaber 
løsninger, der gør visuel information og kommunikation 
smartere og mere effektiv. 

 M Overvåg status i et brugervenligt  
dashboard-interface 

 M Gruppér enheder efter deres placering  
for at lette administrationen 

 M Planlæg indhold og publicér digital  
skiltning på få minutter  

 M Integrer skærme i et centralt booking- 
system 

 M Vis bookingkalender i alle møderum  

 M Nem fejlretning på enheder, der ikke 
fungerer. 

 M Touch-skærm 

 M Høj billedkvalitet med antirefleks 

 M Fra 43” op til 85” 

 M Nem at installere og konfigurere 

 M USB-tilslutning 

 M Høj energieffektivitet, lave drifts- 
omkostninger.

ALSO fører 
alle Sonys Pro 
AV-produkter, 
bl.a. skærme, 
projektorer og 
EVI-kameraer.

01.  
TEOS Book er Sonys smarte Android-tablet til booking af mødelokaler. Den spiller perfekt 
sammen med TEOS Manage og kan integreres med virksomhedens standardkalender, 
f.eks. Microsoft Exchange Server eller Google Kalender. Dermed er det slut med dobbelt-
booking af lokalerne, og en tablet udenfor hvert mødelokale sikrer overblikket.  
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NYE MULIGHEDER  
FOR MANGE BRANCHER  

Intelligente Samsung-skærme 
 

De intelligente Samsung-skærme er 
bredt anvendelige i mange brancher, 
og de findes allerede mange af de 
steder, hvor vi færdes. Vi kender det fra 
lufthavnene, hvor passagererne bliver 
eksponeret for målrettede reklamer på 
store displays, der automatisk just-
erer ind efter alder, køn og rejsemål. 
På uddannelses-institutioner skaber 
digitale klasselokaler med IoT-skærme 
et inspirerende læringsmiljø, og hoteller 
kan hæve serviceniveauet med smarte 
skærme og tablets til gæsterne.  

NEM ADMINISTRATION  
OG SWAP-GARANTI  
En vigtig service for  

mange virksomheder 
 

Samsung er en af de ALSO-producen-
ter, som tilbyder swap-garanti – en 
vigtig service for mange virksomheder. 
Har man f.eks. et kontrolrum med en 

VISIONERNE  
Internet of Things 

De 65.000 medarbejdere i Samsungs 
R&D-afdeling arbejder blandt andet på 
at virkeliggøre en helt grundlæggende 
vision: at forbinde enheder og gøre dem 
intelligente. Der er altså skarpt fokus på 
Internet of Things, og ambitionen er, at 
alle Samsung-produkter er klar til IoT 
allerede i 2020. 

videovæg, får man leveret en erstat-
ningsskærm i løbet af kort tid, hvis en 
af skærmene holder op med at fungere. 
Nedetiden bliver altså så kort som over-
hovedet muligt.  
 
Der er også fokus på at gøre admini- 
strationen af de intelligente skærme 
enkel: Kunderne kan downloade (gratis) 
software, så de kan styre og opdatere 
alle displays fra et brugervenligt webin-
terface.  

Det sparer mange ressourcer, 
både tidsmæssigt og økono- 
misk – dels undgår man at 
skulle investere i en separat 

player, dels bliver vedligeholdelsen nem-
mere, når der er færre enheder, der kan 
gå i stykker.  

01. Workplace of the Future 
Samsung arbejder med en innovativ “Work-

place of the Future”-teknologi, som den nye, 
interaktive Flip-skærm er et fint eksempel 
på. Der er hjul på stativet, så alle kontorer 

kan fungere som mødelokale. Man kan skrive 
og tegne direkte på skærmen med pen eller 

fingre, og mødedeltagernes smartphones og 
notebooks er forbundet med Flip, så alle nemt 

kan kommentere og dele indhold.  
01

AV

IOT-SKÆRME SKABER 
NYE MULIGHEDER OG 
SPARER RESSOURCER 
Samsungs moderne skærme er en intelligent alt-i-en-løsning med 
indbygget player, og det er ikke længere nødvendigt at kombinere 
med en computer, der downloader data fra en stor server: Skær-
men går direkte ud på netværket og henter det, der skal vises.
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NEWSTAR AV MOUNTS

ØG BÅDE FLEKSIBILITETEN OG 
EFFEKTIVITETEN  

5 års garanti på alle produkter

NewStar producerer beslag til f.eks. 
skærme, projektorer og video- 
vægge - og på flere af produkterne er 
der virkelig tænkt ud af boksen.  
NewStar tilbyder derved nogle ander- 
ledes og lidt mere specielle beslag. 
Derudover yder NewStar 5 års garanti 
på alle produkter.  

Det øger både fleksibiliteten og effekti-
viteten, når touch-skærmen til præsen-
tationerne nemt kan flyttes rundt i virk-
somheden. NewStars stativ er designet, 
så skærmen kan tiltes 90 grader. Samti-
digt kan disse stativer fås med motor, så 
medarbejderne får det fulde udbytte af 
hardwaren, uden at skulle anstrenge sig, 
når skærmen skal tiltes.  

En monteringsløsning fra 
NewStar er godt design af høj 
kvalitet, nem at installere og til 
at betale: Dén forretningspolitik 

har på 20 år skabt et stort marked i over 
30 lande, hvor NewStars beslag øger 
værdien af hardwaren i bl.a. super-
markeder, institutioner, private virksom-
heder og offentlige organisationer.  

Desk mounts

Medical mounts

Projector mounts

Speaker mounts

Ceiling mounts

Floor stands

Smartkapp mounts

Tablet - iPad mounts

Wall mounts

Mobile workplace

Notebook mounts

Keyboard mounts

PC mounts

Sit & stand workstations

Cable cover

VESA adapter plates

HELT IGENNEM ERGONOMISK  
ARBEJDSPLADS 

Modern Workspace

NewStar arbejder med begrebet  
“Modern Workspace”: En helt igennem 
ergonomisk arbejdsplads, som imøde-
kommer medarbejdernes behov, uanset 
fysik og funktion. NewStar vil gerne 
være med til at sikre fokus på det sunde 
arbejdsmiljø, hvor de fleste i dag har et 
hæve sænkebord, som desværre ikke 
altid giver den 100% optimale løsning/
position for den enkelte medarbejder. 
Virksomhedens prispolitik gør det 
økonomisk overkommeligt at etablere 
de fleksible løsninger.  

SMART MONTERING  
AF AV- & IT-HARDWARE 
NewStar er et førende mærke inden for beslag til tv- og 
pc-skærme, projektorer, notebooks og tablets. Udvalget er 
omfattende nok til at dække alle professionelle behov, fra 
lufthavnens store, digitale afgangstavler over det audio- 
visuelle udstyr i møde- og undervisningslokaler til kontor- 
pladsen, hvor flere skærme er i brug.  
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AV

Peerless-AV har blandt meget 
andet designet beslag og 
rulleborde til den interaktive 
storskærm Microsoft Surface 

Hub, som du kan læse om på side 30.  
 
De mobile løsninger er målrettet virk-
somheder, sundhedsvæsen og uddan-
nelsesinstitutioner, hvor det er praktisk 
at kunne flytte rundt med skærmen, og 
kablerne er naturligvis fuldt integreret i 
rullebordet.  

32 NEC ULTRA HD-SKÆRME 
Peerless-AV stod for vægbeslagene

 
Den spektakulære videovæg i lobbyen 
på University of the West of Scotland 
er monteret på en drejelig søjle, så den 
både kan vende mod hovedindgangen 
og universitetets café.  
 
På bagsiden er monteret to interaktive 
berøringsskærme og en interaktiv tavle, 
så studerende og lærere kan oprette 
forbindelse til mobile enheder via 
QR-kode eller den trådløse netværks- 
teknologi NFC. Du kan læse mere om 
NEC’s skærmløsninger på side 14.  

MAKSIMAL 
UDNYTTELSE 
AF SKÆRME 

Peerless-AV er en af de producenter, der binder løsninger sammen: Den amerikanske 
virksomhed designer, fremstiller og distribuerer beslag til skærme, projektorer og højttalere. 
Fokus på innovation, høj kvalitet og effektiv kundeservice har gjort Peerless-AV til en førende 
producent, også på det danske AV-marked, og ALSO distribuerer en bred vifte af virksom-
hedens produkter.  

PJR250 MOUNT 
I starten af 2018 lancerede Peerless-AV en ny 
praktisk løsning til montering af storskærme, 
som f.eks. skal hænge ned fra loftet. En praktisk 
“Hook-and-Hang” funktion med adaptere til de 
store brands i markedet gør det hurtigt og nemt 
at installere skærme på helt op til 113,4 kg. 
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01.  
Digital skiltning er relevant i mange brancher, 
og Smartsigns software gør det enkelt for it- 

ansvarlige at udnytte mediet optimalt. 

Løsningerne kører f.eks. i super-
markeder, hvor skærmene er 
et effektivt medie til markeds-
føring, og i store virksomheder  

med komplekse behov for intern kom-
munikation. På hoteller og konference- 
centre kan gæsterne nemt guides rundt 
via skærme, på fakulteter kan digital 
skiltning give både studerende og 
undervisere en mere smidig hverdag, 
på restauranten kan menuen hurtigt 
ændres til laks, når køkkenet løber tør 
for torsk.  

FOKUS PÅ  
BRUGERVENLIGHED 

Enkel grænseflade
 

Flere end 1700 B2B-kunder i over 30 
lande bruger Smartsign Pro Digital  
Signage-software, som kan styre 
distributionen af indhold på over 1000 
skærme ad gangen. Softwaren er 
kompatibel med alle standard-netværk 
og understøtter gængse formater som 
Microsoft Word og Excel, PDF, Flash, 
MPEG, HTML, web og video. Og selv om 
Smartsign rent teknisk er et avanceret 
system, er grænsefladen meget enkel og 
brugervenlig. 

Smartsign gør det nemt 
at publicere indhold på 
storskærme, og det svenske 
softwarefirma samarbejder 
tæt med flere af de AV-pro-
ducenter, ALSO distribuerer: 
Samsung, LG, NEC og Philips. 

Smartsign er enkel  
administration af indhold  
på skærmen:

BRUGERVENLIG 
SOFTWARE TIL 
DIGITAL SKILTNING

 M Cloudbaseret eller lokal installation

 M Log ind via browser

 M Nem at konfigurere nyt indhold

 M Opret playlister (en samling af indhold fra 
forskellige kilder)

 M Upload eller drag & drop film og billeder 
fra eget skrivebord eller vælg fra  
mediebiblioteket

 M Opdel store skærme i flere billeder

 M Vælg varigheden af de enkelte indslag

 M Flyt rundt på elementerne og vælg  

grafiske overgange

 M Vis websites live

 M Planlæg ned i de mindste detaljer – hvilke 

dage og på hvilke tidspunkter skal hvilket 

indhold vises på skærmen

 M Se previews

 M Flere administratorer kan dele opgaven.
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AV

VIA: TRÅDLØST SAMARBEJDE  
PÅ TVÆRS AF PLATFORME  

Laptop, mobil eller tablet 
 

VIA er et godt eksempel på en  
Kramer-løsning, der fremmer produkti-
viteten i et mødelokale. Med ét klik kan 
alle mødedeltagere f.eks. dele skærmen 
fra deres egen laptop, mobil eller tablet 
på en storskærm – vise et dokument 
eller afspille en video. De kan også rette 
direkte i et dokument, der er fremme på 
storskærmen.  

Sidder man som tilhører i et stort 
auditorium, hvor det er svært at se 
detaljerne i en præsentation, kan man 
få vist storskærmen på sin egen enhed. 
Trykker man printscreen, har man en 
kopi til sine noter.

CLOUD-BASERET STYRING  
MED KRAMER CONTROL  

Kramer Control
 

Kramer Control er en plug and play-
løsning i skyen, som gør det let at styre 
skærme og andre enheder i møde- og 
kontrolrum. Har en virksomhed mange 
møderum, kan man f.eks. spare strøm 
og forlænge projektorernes levetid, hvis 
de alle sammen automatisk slukker  
kl. 17. Skal nogen holde et aftenmøde, 
er det selvfølgelig bare at trykke på en 
knap for at tænde igen.  

Virksomheden kombinerer 
avanceret hard- og software 
med cloud-teknologi, og sorti-
mentet er omfattende: Kramer 

kan f.eks. tilbyde over 4000 forskellige 
hardware-enheder.  

ONE TOUCH-KONTROL & 
SAMARBEJDE PÅ TVÆRS 

AF PLATFORME  
Kramer har udviklet AV-produkter til det globale 

B2B-marked siden 1981. 

 M Trådløs tilslutning til pc og mac

 M Præsentér fra tablet eller mobil 

 M Nem, kabelfri installation 

 M Vis på flere skærme 

 M Vis flere enheder på samme skærme 

 M Central management af alle VIA-enheder. 

 M Kodefri drag and drop-programmering 

 M Hurtig og gratis adgang til drivers 

 M Cloudbaseret adgang til live online- 
support  

 M Gratis online træning 

 M Opsamling af data til optimering af  
virksomhedens mødelokaler 

02. 
To af Kramers mange bokse tidobler række- 
viden, når man skal vise billeder på en stor- 
skærm. Kilden kan f.eks. være en pc eller Blu-Ray 
afspiller, og via netværkskabling kan afstanden 
til skærmen forlænges helt op til 150 meter.  

01.
Kramer er kendt for hardwarebokse, switches, 
højttalere, extendere og kabler af høj kvalitet, 
og du kan finde udvalget hos ALSO. 

ONE TOUCH-KONTROL  
Overvågningskameraer  

og videovægge
 

Kramer Control er også en effektiv 
løsning til styring af overvågnings- 
kameraer og videovægge, hvor det er 
praktisk at kunne justere lysstyrken på 
alle skærmene fra et one touch-display. 
Eller forestil dig, at du træder ind i et 
mødelokale og trykker på en knap: Lyset 
bliver dæmpet, rullegardinet for vin-
duerne ruller ned, og der er tændt for 
projektoren. Fra samme display kan du 
åbne lågen til p-pladsen, når en for- 
sinket mødedeltager melder sin an-
komst.  
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Copyright NEC Display Solutions Europe GmbH

INTERAKTION MED BUTIKSKUNDERNE:   

DEN SENSOR-STYREDE SKÆRM  

NEC’s vision er at udvikle 
“best-in-class visual experi-
ences”, og med hovedsæde i 
Japan leverer virksomheden 

AV-produkter og -løsninger til over 
40 EMEA-lande: alt fra små desk-
top-skærme til store displays, projektor-
er og LED.  
 
En display-løsning involverer ofte andre 
leverandører end NEC, så en vigtig del 
af forretningsstrategien er at være total-
leverandør – single point of contact.  
NEC’s professionelle skærme er udviklet 
til at være tændt 24-7, og de hænger 
bl.a. i lufthavne, virksomheder og 
restauranter. I detailhandelen sætter 
løsningerne nye standarder for in-
store-markedsføring, og et godt eksem- 
pel er en ny Clas Ohlson-forretning i 
Stockholm, hvor NEC for nylig installere-
de en specialdesignet stand i samar- 
bejde med Smartsign (software) og 
SMS/Smart Media Solutions (beslag). 

FLEKSIBEL SENSOR- 
TEKNOLOGI  

Helt nye muligheder
 

Skærmløsninger med sensorer åbner 
helt nye muligheder for målrettet 
markedsføring, for skærmen kan 
f.eks. registrere køn og cirka-alder på 
personer, der nærmer sig. Den kan også 
fungere som et spejl, og så kan man vise 
meget relevante tilbud i tøjbutikkernes 
prøverum.  

PROJEKTORER  
 Bezel-fri billedjustering

 
Med skalerbar bezel-fri billedjustering, 
er projektering den mest fleksible form 
for displayløsning - der giver kreative 
muligheder for at informere, præsen-
tere og imponere. Projektorerne tilby-
der mange fordele, hvor fladskærme er 

Vidste du, at...

 M 24.000 europæiske fastfood-restauranter 
bruger NEC

 M 4 ud af 5 US-restauranter med selvbe- 
tjening har NEC-displays, bl.a. Subway, 
McDonalds og Starbucks

 M Der er installeret NEC-løsninger i flere 
end 200 lufthavne over hele verden, bl.a. 
Heathrow og München Lufthavn

uegnede. NEC tilbyder en bred vifte af 
teknologier og lysstyrkeniveauer, der 
perfekt opfylder behovene i de mange 
forskellige applikationer. 

NEC’s vision er at  
udvikle “best-in-class 
visual experiences”.



Security er sikkerhed og beskyttelse af data, identiteter, enheder  
og infrastruktur, uanset hvor det findes. ALSO tilbyder en række 
værktøjer og produkter, der kan sikre virksomheden - både før,  

under og efter et eventuelt cyber-angreb. Flere af dem støtter også 
op om den nye persondataforordning (GDPR). 

SECURITY

I DETTE KAPITEL KAN DU LÆSE OM FØLGENDE PRODUCENTER:

ALSO sælger kun igennem registrerede partnere.  
Kontakt din partner, eller tag fat i os for en henvisning. SMB.DANMARK@ALSO.COM+45 4355 8855 

Vidste du, at...  
et sikkerhedsbrud fremover skal 
rapporteres indenfor 72 timer? 
Synes du, det er en kort frist? I 
Singapore er fristen 4 timer!

Vidste du, at...  
virksomheder i gennem- 
snit er +190 dage om at 
opdage et avanceret sik-
kerhedsbrud?

Har dit firma en cyberberedskabsplan? Har alle relevante per-
soner adgang til den – også hvis netværket er nede (løsning: pa-
pir)? Persondataforordningen (GDPR) er ikke en eksamen, men 
en proces, du løbende skal arbejde med fremover.  Har I testet 
jeres medarbejderes IT-sikkerhedskundskaber? (Man bliver ikke 
skarp uden løbende træning). 
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ALSO’s portefølje består 
udelukkende af produkter fra 
markeds- og teknologiføren-
de leverandører, så vi sikrer 

branchens bedste og højeste kvalitet, 
leverance og sikkerhed. Sammen med 
vores forhandlere ønsker ALSO at 
hjælpe små og mellemstore virksom-
heder med at leve op til de nye GDPR- 
krav. Vi guider jer til værktøjer, som kan 
hjælpe med at lokalisere, håndtere og 
dokumentere persondata, mens om-
kostninger og ressourcer holdes nede. 
Vi tror på, at det skal være nemt og 
operationelt at arbejde med GDPR.  

Sammen lægger vi en plan for jer, så 
overholdelse af persondataforord- 
ningen bliver nemmere at overskue.  
Vi kigger ind i jeres specifikke problem- 
stillinger og får lavet operationelle pro-
cesser, som hjælper jer godt på vej.  
 
Vores værktøjskasse kan hjælpe dig 
med:

HVORFOR SKAL VIRKSOMHEDER 
FORHOLDE SIG TIL GDPR?

 
Målet med GDPR er at beskytte os 
selv som kunde og borger; at give os 
rettigheden samt muligheden for at be-
stemme om og hvordan en virksomhed 
må opbevare vores data - samt krav på 
at vide, hvornår vi kan forvente, at vores 
data bliver slettet.  

Det er derfor på tide, at virksomheder 
rydder op og adopterer en helt ny måde 
at omgås data på. GDPR stiller krav 
til virksomheders interne processer, 
filhåndtering, udveksling af dokumenter, 
lokalisering af data, datasikkerhed samt 
indsamling af ”samtykke” fra kunder 
m.m. Det kan være svært for virksom-
heder at forholde sig til GDPR, fordi de 
ganske enkelt ikke ved, hvor de skal 
starte.  

GDPR KAN STYRKE  
KUNDEOPLEVELSEN  

- og skabe en konkurrencemæssig 
fordel. Virksomheder, som formår at 
udnytte potentialet, der ligger i at have 
styr på sine data, kan skabe en konkur-
rencemæssig fordel. De kan med et øget 
fokus på at indsamle ”samtykke” fra 
kunder skabe større gennemsigtighed 
og tillid. De kan optimere arbejdsproces-
ser ved at samle alle personfølsomme 
data på en samlet platform.

 M Lokalisering af jeres data

 M Beskyttelse og kryptering af data    

 M Oprettelse af organisatoriske processer    

 M Skabelon til databehandleraftale    

 M Skabelon til aftale med tredjemand   

 M Løbende kontrol af politikker og processer    

 M Og meget mere... 

 M Nemmere at identificere kundemønstre 

 M Tilgængeligheden af data bliver bedre  

 M Lavere omkostninger ved behandling af 
data, når de først er systematiseret. 

På den måde kan alle medarbejdere 
nemt lokalisere, anonymisere og rap-
portere efter GDPR-kravene. Det er ikke 
kun dine datahåndteringsprocesser, 
som kan forbedres ved, at I forholder 
jer til GDPR – det vil i højere grad kunne 
målrettes kundernes behov, når I har 
helt styr på data. Det vil styrke forhol-
det til kunderne, og I vil kunne skabe 
økonomiske fordele, hvis I formår at 
positionere jer som ”first-movers” i 
markedet, og dermed forstår at udnytte 
GDPR til at sætte kunden i centrum for 
jeres kommunikation, marketing og 
salgsindsatser.  

Med udsigten til store bøder, hvis 
virksomhederne ikke forholder sig til og 
dermed overholder GDPR-kravene, er 
der god grund til at tage dem alvorligt, 
men det er samtidig vigtigt ikke at blæse 
udfordringerne ud af proportioner. For 
de fleste små og mellemstore virksom-
heder, kan GDPR sagtens håndteres 
af virksomheden selv med den rette 
rådgivning og de rette GDPR-værktøjer. 
Der er ingen grund til at gøre det mere 
indviklet, omfattende eller omkost-
ningstungt, end det behøver at være. 
 
Tre af fordelene ved GDPR:

HVAD ER GDPR?  

OG HVAD BETYDER DET  
FOR VIRKSOMHEDERNE?
GDPR (persondataforordningen) er en EU-forordning, som er blevet 
vedtaget for at beskytte personlige oplysninger. Persondatafor- 
ordningen kan være kompleks at forholde sig til, og det kræver en 
konkret handlingsplan at overholde loven. Loven stiller krav til, at 
din virksomhed definerer processer og retningslinjer, der forklarer, 
hvordan I vil leve op til de nye og skærpede krav. 
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Hvilke konsekvenser har det, hvis ikke I bliver klar?

Vælg din årlige omsætning

Potentiel bøde

0 DKK 500 MIO DKK

1.000.000

25 MIO DKK

 M Book et gratis møde
 M Se videoen
 M Tag testen... og meget mere.

hvadgorvi.nu

ER I HELT KLAR?  

TEST DIN GDPR 
PARATHED

SE
CU

RI
TY



Solutions Magasin  •  2018  •  Issue 1

18

ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS:   

EFFEKTIV BESKYTTELSE 
AF DATA 
Kaspersky Lab har de sidste 20 år 
været anerkendt som eksperter i 
kampen mod malware og cyberkrimi- 
nalitet, og deres sikkerhedsløsninger 
beskytter over 270.000 virksomheder 
og offentlige organisationer verden 
over. 

aktivere sikkerhedspakken.  
 
Kaspersky blokerer effektivt infice-
rede e-mails, uden at det går ud over 
produktiviteten. En af teknikkerne til 
at forhindre malware er den såkaldte 
sandbox-teknik, hvor vedhæftninger 
til en mail bliver “detoneret” et sikkert 
sted, inden den slippes igennem til 
medarbejderen. Samtidig forhindrer 
sikkerhedsløsningen spam, også uden 
malware, og det skal man ikke undervur- 
dere: Ifølge Kaspersky Lab udgør spam 
58 % af al e-mailtrafik.  

ALSO sælger rigtig mange af 
Kaspersky Lab’s “Endpoint 
Security for Business”, som 
blandt andet beskytter mod 

ransomware, både på serverne og  
medarbejdernes pc’er og mobile enhed-
er. Løsningen er både brugervenlig og i 
særklasse rent teknologisk, og den kan 
f.eks. stoppe et ransomware-angreb i  
realtid, så brugerne undgår nedetid. 
Hvis man vælger cloud-versionen, 
foregår administrationen i skyen, så 
der ikke skal installeres en manage-
ment-server lokalt.   
 
Endpoint Security for Business beskyt-
ter også effektivt mod phishing, hvor de 
fleste angreb sendes via en e-mail:

01. Taster 
Kaspersky Lab er blandt de bedste til at “fange” virus 
og bredt anerkendt for sine brugervenlige sikkerheds- 
løsninger. I starten af 2018 fik virksomheden Gartner 
Peer Insight Platinum award for Endpoint Security for 
Business. Det er brugerne, der stemmer om, hvem der 
skal have prisen.  

STOR FLEKSIBILITET 
Ca. 30.000 brugere

 
De Kaspersky-løsninger, der indtil nu er 
leveret i Danmark, beskytter fra fem og 
helt op til ca. 30.000 brugere. Løsningen 
skalerer altså fint, uanset virksom-
hedens størrelse. Hvor andre sikker-
hedsløsninger sælges for et år eller flere 
ad gangen, kan Kaspersky Endpoint 
Security købes i abonnement på måned-
lig basis, så man ikke har udgifter til 
licenser, der ikke er i brug. 

KRÆVER KUN  
FÅ RESSOURCER 

 
Karsten Hansen er IT Manager 
hos vingrossisten Taster Wine 
og en af de mange brugere, 
der værdsætter Kaspersky 
Lab ś løsning. Den blokerer  
effektivt malware i real time 
og er langt mere enkel at 
administrere end andre syste-
mer. Karsten Hansen har bl.a. 
automatiseret opgaven med 
at scanne operativsystemer 
og tredjepartsapplikationer 
som Java og Adobe, så han 
ikke skal bruge tid på at  
evaluere hver enkelt trussel.   

NYHED: KASPERSKY  
SECURITY FOR OFFICE 365  

Sikkerhedsløsning til virksomheder 
 

I starten af året lancerede Kaspersky 
en sikkerhedsløsning til virksomheder, 
der arbejder med Office 365. Microsoft 
selv anbefaler, at man beskytter sine 
data med mere end den indbyggede sik-
kerhed, og løsningen her kører i skyen, 
parallelt med Office-programmerne. 
Derfor tager det også kun få minutter at 

 M Indholdet bliver sammenholdt med en 
lokal antiphishing-database på brugerens 
enhed

 M Alle url’er bliver tjekket i Kaspersky Lab’s  
omfattende database over phishing-sites

 M En heuristisk analyse tjekker mailen for 
symptomer på phishing. 
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ER DU TRÆT AF SILOER? SÅ 
HAR SOPHOS SVARET
Moderne virksomheder står over for to store udfordringer i forbindelse med IT-sikkerhed:  
et komplekst trusselsbillede og mangel på sikkerhedsressourcer. Den kombination gør  
det svært for de fleste IT-organisationer.

Gartner fremhæver betyd-
ningen af IT-sikkerhedskon-
cepter, hvor løsningerne 
samarbejder intelligent for at 

skabe optimal sikkerhed. Det vil sige, at 
konceptet både leverer et godt forsvar, 
registrerer en trussel eller en unormal 
hændelse, løser eller isolerer problemer, 
analyserer og rapporterer.  
 
Sophos’ udgangspunkt er synkroniseret 
sikkerhed. “Synchronized Security”- 
konceptet beskytter både netværk, 
servere og alle enheder, og det er 
enkelt at håndtere via en cloud-baseret 
konsol. Samtidig får virksomheden fuldt 
overblik over hændelser og historik, 
og det er jo ikke uvæsentligt, hvis man 
skal overholde GDRP-reglerne. Sophos’ 
koncept svarer til at ansætte en IT- 
sikkerhedsekspert.  

HVAD OPLEVER  
BRUGERNE I PRAKSIS?    

Læs to eksempler her: 
 

En bruger kommer til at klikke på en 
falsk PostNord-mail, så en ransom-
ware-kryptering går i gang. Uden at  
brugeren bemærker det, vil Sophos’ 
løsning automatisk stoppe processen  
og gendanne de krypterede filer. Efter-
følgende kan IT-afdelingen få et klart 
billede af hændelsesforløbet. 
 
Nogle af medarbejderne er lidt vel 
kreative i deres tilgang til hjemme-
sider og internetapplikationer. Det er 
interessant for dem, men en risiko for 
virksomheden. Sophos Central holder 
de IT-ansvarlige informeret om, hvor i 
organisationen risikoen er størst, så de 
kan advare de uforsigtige brugere.   

KOMMUNIKATION PÅ TVÆRS   
Synchronized Security

 
Synchronized Security dækker alle led i 
sikkerhedskæden, fra firewall til mobiler. 
Konceptet består af otte elementer, som 
beskytter de enkelte dele af virksom-
hedens data – netværket, mobile en-
heder, medarbejdernes mailkorrespon-
dance, brugerne osv. Elementerne er 
designet til at kommunikere og udveksle 
information, så sikkerhedsløsningen kan 
agere proaktivt.  
 
Det hele er bundet sammen i en bru-
gervenlig cloud-konsol, Sophos Central, 
hvor man definerer sin sikkerhedspoli-
tik med regler, som kan sættes op for 
de enkelte medarbejdere. Det er også 
her, IT-teamet har det fulde overblik på 
tværs af løsninger. 

Vidste du, at.... 
Sophos’ sikkerhedsprodukter beskytter 100 millioner brugere i over 200.000 virksomheder i 150 lande.  
De enkelte elementer i Synchronized Security har vundet mange anerkendelser – f.eks. Intercept X, der beskytter mod ransomware.  

SE
CU

RI
TY
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Backup handler ikke længere 
“kun” om at sikre, at man kan 
retablere virksomhedens 
forretningskritiske data, hvis 

man bliver udsat for et cyberangreb. 
Det handler i høj grad om at kunne 
beskytte alle personfølsomme data og 
dokumentere, hvilke informationer man 
har liggende hvor.  
 
Commvault er en effektiv og fleksibel 
backup-løsning i mellemstore og store 
virksomheder, hvor medarbejderne 
ikke er bundet til en kontorstol og en 
harddisk på en fastnetforbindelse. Man 
kan nemlig tage backup af alle virksom-
hedens data – uanset hvor de befinder 
sig, om det er på pc’er, tablets, mobiler, 
virtuelle og fysiske servere, lokalt eller i 
skyen, og har samtidig overblik over det 
hele ét sted.

OVERBLIK OG FLEKSIBILITET  
Fra én central konsol

 
Det siger sig selv, at et effektivt system 
til backup og gendannelse er en fordel, 
hvis en medarbejder mister en bærbar, 
eller en server bryder ned, men med 
Commvault får virksomheden mere 
end det. I modsætning til de fleste 
backupsystemer, hvor der er forskel-
lige løsninger til f.eks. servere og pc’er, 

ENKELT AT STYRE  
DE KRITISKE DATA  

IT-teamet kan hurtigt slette  
følsomme data

 
Når IT-teamet har en samlet adgang 
til alle virksomhedens data, bliver det 
også muligt at forhindre, at personføl-
somme data ligger de forkerte steder. 
Hvis cpr-numre f.eks. kun må findes på 
HR-afdelingens stationære pc’er, kan en 
analyse vise, om det så også er tilfældet 
i virkeligheden.  
 
Det kunne jo være, at en travl med- 
arbejder har samlet en mappe med 
jobansøgninger og taget den med hjem 
på den bærbare PC, og i så fald kan IT-
teamet umiddelbart slette de følsomme 
filer eller flytte data hen, hvor de hører 
hjemme.

HYPERSCALESOFTWARE 
Nemt at skalere og udvide

 
Commvault har selv udviklet Hyper-
scalesoftwaren til backupsystemet, som 
bl.a. gør det nemt at skalere og udvide 
efter behov. 

Men hvad med data fra de medarbej- 
dere, der er stoppet? Det er nemt at 
håndtere, når backuppen har samlet 
alt fra alle enheder, og man kan f.eks. 
beslutte, at alt i relation til en fratrådt 
medarbejder bliver slettet efter en 
bestemt årrække.

BACKUP PÅ TVÆRS AF  
ALLE ENHEDER   
– OG ET RIGTIG GODT VÆRKTØJ TIL AT HÅNDTERE DATA 

har IT-teamet det fulde overblik over 
alle virksomhedens data fra én central 
konsol.
 
Overblikket gør det relativt enkelt at 
dokumentere en læk eller et dataned-
brud, og IT-teamet kan sætte regler op, 
så data f.eks. automatisk bliver slettet 
efter en vis periode. Det frigør plads og 
forebygger problemer, blandt andet i 
forbindelse med GDPR.  

Commvault er 
Gartner Magic 

Quadrant Leader  
7 gange i træk. 



Datacentret spiller en vital rolle i enhver forretning. Derfor kræver det godt indblik i  
virksomhedens struktur og behov på både kort og lang sigt, og det kræver bred viden om de 
tilgængelige tekniske muligheder, når man skal rådgive en kunde om valg af løsning. Hos ALSO 

har vi en række erfarne og certificerede produkt- og løsnings-specialister, som bistår med  
rådgivning og hjælp til konfigurering af den mest optimale løsning i forhold til performance-

krav, ressourcer og økonomi. Vores løsninger bygger på produkter fra markedets mest  
anerkendte producenter af IT- infrastruktur. Læs mere i det kommende kapitel. 

DATACENTER  
& INFRASTRUKTUR

I DETTE KAPITEL KAN DU LÆSE OM FØLGENDE PRODUCENTER:

ALSO sælger kun igennem registrerede partnere.  
Kontakt din partner, eller tag fat i os for en henvisning. SMB.DANMARK@ALSO.COM+45 4355 8855 
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ALSO 
distribuerer Eatons 

omfattende sortiment af 
elektriske komponenter og 
systemer til strømkvalitet, 

distribution, styring og 
automatisering.  

01.  
Eaton leverer energi-effektive løsninger – teknologier og services, som hjælper kunderne med 
at håndtere elektrisk, hydraulisk og mekanisk energi mere effektivt, sikkert og bæredygtigt. 
Antallet af medarbejdere nærmer sig de 100.000.  

EN STABIL OG SIKKER 
STRØMFORSYNING 

Det handler om oppetid, 
datasikkerhed og økonomi: 
Det handler om at sikre en 
stabil strømforsyning og 
undgå, at et strømnedbrud 
får negative konsekvenser. 
Eaton leverer løsninger, der 
gør strømforsyningen mere 
effektiv, pålidelig og sikker, 
og i ALSO oplever vi stor  
efterspørgsel på produk-
terne. De er nemme at 
installere, fungerer optimalt 
og har god holdbarhed.  

Stabil strømforsyning 
Hvis strømmen går, har det 
naturligvis umiddelbar ind-
flydelse på medarbejdernes 

produktivitet. Måske mister de endda 
det arbejde, de var i gang med, eller 
endnu værre: En harddisk står af, og 
værdifulde data går tabt.  
Defekt hardware er en reel risiko, når 
strømmen pludselig bliver afbrudt. 
Derudover er en løbende kommunika-
tion med kunderne helt afgørende for 
de fleste moderne virksomheder, så 
en strømafbrydelse kan have store 
konsekvenser.  

Løsningen er enkel: Den rigtigte UPS 
(Uninterrupted Power Supply) sikrer, 
at virksomhedens IT bliver beskyttet 
og evt. lukket pænt ned ved uven-
tede strømproblemer. UPS’en kan ikke 
nødvendigvis forsyne installationen 
meget længe, men nok til, at kostbare 
data er sikret. Det er også relevant for 
virksomheder, der har valgt at out-
source IT-løsningen: Driftssikkerheden i 
hostede løsninger er generelt meget høj, 
men hvad med den lokale installation? 
En banal netværksswitch, der slukker, vil 
ofte medføre et produktionsstop.  

FÅ STYR PÅ  
STRØMFORBRUGET  

Undgå at belaste miljøet unødigt
 

Når virksomheden opgraderer data- 
centret, f.eks. for at udnytte mulighed-
erne i de virtuelle servere, er det vigtigt 
også at revurdere strømforsyningen. 
Har man allerede UPS’er af ældre dato, 
kan der ligge så stor en energibespar-
else i at skifte til en moderne løsning 
fra Eaton, at den har tjent sig selv ind i 
løbet af et par år – og så undgår man at 
belaste miljøet unødigt. 
 
Ud over at placere UPS’er de rigtige 
steder i netværket kan man også 
trimme sin IT-installation ved hjælp 
af PDU’er, Power Distribution Units. 
De fordeler ikke bare strømmen med 
mange udtag, men kan også levere data 
på elforbruget, så man kan analysere, 
optimere og spare energi.   
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Vidste du, at... 
test viser, at Lenovos 
servere er i drift 98-99% 
 af den samlede levetid. 
Servere i et tilsvaren-
de prisleje fra andre 
producenter har typisk 
en samlet nedetid på 
10-15%. 

99,999 %  
En driftssikkerhed på 

næsten 100 %:

01.  
Det handler om 
effektivitet og 
dermed økonomi, og 
hvis serverne f.eks. 
styrer produktionen 
i en virksomhed, kan 
nedetid have direkte 
negativ indflydelse på 
bundlinjen. 

EN AF MARKEDETS 
MEST DRIFTSSIKRE 
SERVERE

Findes der brancher, hvor 
stabile servere ikke er en 
nødvendighed?

LENOVO/IBM ER  
DE MEST STABILE  

Driftssikkerhed på 99,999%
 

Serverplatformene fra Lenovo og  
Lenovo/IBM nåede op på det højeste 
niveau af driftssikkerhed: 99,999%, hvil-
ket svarer til 25,9 sekunders nedetid på 
en måned eller 5,26 minutter på et år.  
 
Servere fra andre producenter i et 
tilsvarende prisleje har typisk en samlet 
nedetid på 10-15 % i den samlede leve- 
tid. Det er et højt tal, især hvis server- 
en f.eks. kører en forretningskritisk 
applikation eller er tilknyttet en sikker-
hedsløsning med kameraovervågning. 
Lenovos servere er i drift 98-99 % af 
levetiden.  

I de fleste IT-afdelinger bliver der 
brugt mange ressourcer på at sikre 
en stabil drift. Systemer, netværk, 
hardware og apps er “always-on”. 

Medarbejderne er mobile og stiller krav 
om en fleksibel arbejdsdag, og effektivi-
teten afhænger af, at der altid er adgang 
til de nødvendige data.  
 
Samtidig kan cloud computing og virtu-
aliseringer på serverne komplicere op-
gaven, så det giver mening at fokusere 
på serverhardwaren.  
 
I august-oktober 2016 gennemførte 
den uafhængige organisation ITIC en 
rundspørge blandt 750 virksomheder 
og organisationer verden over, og et af 
spørgsmålene lød, hvor meget uprovo- 
keret nedetid kunderne havde haft på 
deres forskellige servere. Rundspørgen 
bekræftede, at Lenovos servere ligger 
helt i top.

For fjerde  
år i træk fik  

Lenovos servere 
topkarakter i 
ITIC’s “Global 

Server Hardware 
and Server OS 

Reliability  
Survey”  
2016-17.

Lenovo er en international koncern med produktions- og udviklingsafdelinger i Europa, USA og Asien, 
og datacentersortimentet til det professionelle marked omfatter både servere, storage, netværk og 
software. IBM solgte sin serverenhed til Lenovo i september 2014. ITIC’s undersøgelse konkluderer, at 
serverne bibeholdt det høje niveau af oppetid og pålidelighed frem til rundspørgen. 
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Du finder en oversigt over vores 
kompetente medarbejdere ved at 

scanne ovenstående QR-kode.  

TopValue Offer  
Hewlett Packard Enterprise ud-
mærker sig ved at tilbyde sam-
lede pakker med kvalitetspro-

dukter, rådgivning og support. Her i 
2018 introducerer HPE en ny kampag-
nestruktur, TopValue Offer, som gør det 
lettere at sammensætte den optimale 
kombination af servere, diske og RAM.  
 
Er du forhandler, kan du høre mere ved 
at kontakte HPE-teamet i ALSO, og vi 
hjælper også virksomheder med at finde 
den rigtige forhandler.

HPE WIRELESS LAN TIL  
MINDRE VIRKSOMHEDER 

OfficeConnect OC20
 

OfficeConnect OC20 er en af HPE’s 
wi-fi-løsninger til små og mellemstore 
virksomheder, som ikke har inhouse 
IT-kompetence. OC20 er et sikkert 
trådløst netværk, som man kan etab- 
lere og overvåge via en brugervenlig 
mobilapp, og det er tilsvarende enkelt 
at oprette et separat gæstenetværk, så 
andre end virksomhedens medarbej-
dere kan logge på. 

Servere, storage og  
netværk: Hvornår skal man 
modernisere sit datacenter 
og med hvad? Hvilken  
server dækker behovet, nu  
og fremover – og hvordan 
sikrer man sig, at den ikke 
bliver forældet, før omkost-
ningerne er tjent ind?  
Der er mange parametre at 
tage hensyn til, og i ALSO 
samarbejder vi med vores 
HPE/Aruba-forhandlere om 
at rådgive virksomhederne, 
så de får den rigtige løsning. 

Et par fordele ved HPE’s wlan:

Vidste du, at...

DET RIGTIGE 
SETUP KRÆVER 
RÅDGIVNING 

 M Hurtig implementering med nem  
netværksopsætning på få minutter

 M En omkostningseffektiv løsning, der  
hurtigt og sikkert håndterer voice-,  
video- og cloud-applikationer

 M Fjernovervågning og fejlfinding med en 
intuitiv mobilapp giver færre support- 
omkostninger

 M Nemt at blokere uønskede hjemmesider

 M Advarsler om netværksændringer eller 
-nedbrud kan ses i mobilappen

 M Access points, der understøtter  
cluster-funktioner på op til otte access 
points og kan drives af en PoE-switch  
eller strømforsyning.

 Z 01. 69% af dem, der investerer i teknologi, 
får øget produktivitet og mere effektiv 
omkostningsstyring

 Z 02. 43% af ejerne bruger en smartphone 
som det primære arbejdsredskab 

 Z 03. 67% brugte tablets i slutningen af 
2016.

01. 2016 US SMB Cluster Analysis Update, IDC, Ray 
Boggs, February 2017
02. eBook: The Amplification of Small Business, Intuit 
Developer, April 2015
03. http://www.biztechmagazine.com/article/2017/03/
why-smbs-are-going-all-tablet-adoption
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Virksomheden har udviklet 
udstyr til uafbrudt strøm-
forsyning siden 1984 og har i 
mange år været en efterspurgt 

producent hos ALSO. Her er to af de 
teknologier, som får APC til at skille sig 
ud i 2018. 

SMART-UPS MED  
LITHIUM ION-BATTERIER  

APC Smart UPS
 

APC Smart UPS er en effektiv og 
fleksibel løsning til sikker strømstyring 
af virksomhedens IT. Et nyt Lithium 
Ion-batteri giver enkeltfase-UPS-syste-
met højere ydeevne og længere levetid, 
så både omkostningerne og behovet for 
vedligeholdelse falder.   

ALSO distribuerer også store 3-fasede 
løsninger med Lithium Ion, hvor plads-
besparelsen virkelig bliver markant.  

CLOUD-STYRET UPS   
Udviklet til små og  

mellemstore virksomheder
 

Smart-UPS med APC SmartConnect er 
verdens første cloud-aktiverede UPS. 
Den er udviklet til små og mellemstore 
virksomheder, som dermed kan sikre 
uafbrudt strømforsyning med be-
grænsede IT-ressourcer.  
 
Administrator kan fjernovervåge 
UPS-systemet via pc eller smartphone, 
og vedligeholdelsen er enkel: Når syste-
met kræver opmærksomhed, bliver der 
sendt en push-notifikation til mobilen.  

OVERVÅGNING AF  
VITALE STRØMSYSTEMER  

Bliver nemmere med SmartConnect
 

Cloud bliver standard på alle nye Smart-
UPS fra APC, så strømstyringen kan 
klares fra pc eller mobil med Smart-
Connect. Det gør overvågning af vitale 
strømsystemer nemmere, og SmartCon-
nect udgør ikke en risiko i forbindelse 
med hackerangreb, for man kan ikke 
fjernbetjene UPS’en eller lukke den ned.  

Med et Lithium Ion-batteri falder ejer-
skabsomkostningerne med op til 53%. 
Der er fem års garanti på både UPS og 
batterier. 

Lithium Ion-batterier 

INNOVATIV 
UPS-TEKNOLOGI 

 M Levetid på op til 10 år 

 M Fylder og vejer mindre 

 M Driftssikre ved høje temperaturer 

 M Mulighed for fjernstyring.

Backup-strøm i nødsituationer og elektroniske 
enheder, der beskytter netværket mod udsving 
og overspænding: American Power Conversion 
Corporation (APC) står for UPS-produkter af 
høj kvalitet. 
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FLEKSIBEL 
CLOUDINFRASTRUKTUR I 
MICROSOFT AZURE 
Microsoft Azure giver adgang til forbrugsafregnede cloud-services, og der er mere end  
100 færdigbyggede tjenester, der kan understøtte virksomhedens samlede IT-løsning.  
Tjenesterne fungerer som byggemoduler, man kan tage i brug med det samme, i stedet for  
at skulle konstruere dem selv af en masse forskellige komponenter.

Nogle af de mest udbredte 
services er Azure Active 
Directory, SQL Database 
som en service, mobil-apps, 

responsive web-apps, backup/recovery 
og serverfrie beregninger med Azure 
Functions. 
  
Som virksomhed kan man bruge et mix 
af Microsofts cloud-services til at bygge, 
udrulle og administrere alt fra enkelt-
stående, simple servere og applika-
tioner til en kompleks IT-infrastruktur 
med avancerede services. Derfor kan 
Azure være en god løsning, uanset 
virksomhedens størrelse, og mange ser 
det som vejen til en mere moderne og 
fremtidsorienteret måde at drive IT på.  
Microsofts Cloud-datacentre og 
-services er certificerede til at under-
støtte de nye krav til databehandling 
(GDPR). Alle services afregnes pr. 
tilgængelighed, forbrug eller brugere 
– nogle services helt ned til forbrug pr. 
minut.  

KOM VIDERE MED AZURE 
Som hybrid-løsning eller all-in-one

 
I en amerikansk undersøgelse fra 2017 
havde 84% af de adspurgte virksom-
heder en hybrid cloud-strategi. Det 
bekræfter det billede, vi har i ALSO: Vi viI 
i mange år fremover se virksomhederne 
kombinere en lokal infrastruktur med 
løsninger i skyen.  
 
Det giver også god mening løbende at 
tjekke, om der er dele af virksomhedens 
IT, der er bedre leveret med cloud- 
teknologier – ikke mindst, fordi man 
samtidig bliver skarp på, hvad man 
egentlig har kørende i sit datacenter.  

ALSO AZURE  
Migration-as-a-service

 
ALSO tilbyder struktureret hjælp til 
dataindsamling, analyse, design, test og 
migrering af on-premise til Azure. Book 
et møde med en af vores Azure-specia- 
lister. 

Vi vil gerne gøre det nemt og operatio-
nelt at arbejde med cloud-infrastruk-
tur, så ALSO har udarbejdet en række 
services og leverancer, der kan hjælpe 
partnere og virksomheder med at kom-
me i gang med eller udvide brugen af 
Azure-services.  

ALSO A/S er den største Indirect CSP-distributør af Azure på det danske marked – og desuden den 
absolut største Indirect CSP-distributør af Microsofts samlede cloud-produkter og-services (Azure, 
Dynamics Online, O365, Windows10 og EMS.)

Opgave:
 » Udrulning af værktøjer til 

afdækning af applikationer, 
services og performance as-
sessment (eks. MAP toolkit, 
Cloudimize, Azure Migrate)

 » Identifikation forretningsmål 
og afstemning af forvent-
ninger. 

Leverance:
 » Rapportering baseret på 

dataindsamling
 » Konklusioner i contekst af 

data og forretningsmål.

Opgave:
 » Gennemgang af arkitektur 

og workload performance 
af hver applikation

 » Gennemgang og afstem- 
ning af forretningens krav 
og forventninger.

 
Leverance:
 » Azure infrastruktur design 

og migreringsplan
 » Azure infrastruktur 

specifikation og kost- 
estimat.

Opgave:
 » Test lab, konfigurering og test 

migrering herunder test af 
failover for hver applikation

 » Evaluering af test migration
 » Estimering af nedetid
 » Vidensdeling gennem  

hands-on
 » Udarbejdelse af migrerings 

plan – scoping af opgaver og 
ansvar.

 
Leverance:
 » Test lab
 » Nedetid

Work:
 » Supervise og/eller udfør 

migrering og håndtering af 
failover pr. application og 
service one-by-one.

 
Leverance:
 » Applikationer og services 

kører i Azure CSP.

 » Migreringsplan

STEP 1 

INFORMATIONS INDSAMLING

STEP 2 

ANALYSE

STEP 3 

SANDBOX MIGRATION (DESIGN & TEST)

STEP 4 

MIGRERING - PRODUKTION



Unified Communications er en term, der bruges til at beskrive kommunikations- 
tjenester og -løsninger, der er designet, solgt og understøttet som én enkelt  
kommunikationsplatform – eller som en enhed. Kort og godt handler det om 
at forene telefoni og applikationer i én og samme infrastruktur – og det kan vi 

hjælpe dig med hos ALSO. Læs mere om, hvilke producenter vi bl.a. kan tilbyde 
løsninger fra, på de følgende sider.

UNIFIED  
COMMUNICATIONS

I DETTE KAPITEL KAN DU LÆSE OM FØLGENDE PRODUCENTER:

ALSO sælger kun igennem registrerede partnere.  
Kontakt din partner, eller tag fat i os for en henvisning. SMB.DANMARK@ALSO.COM+45 4355 8855 
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SMIDIG  
KOMMUNIKATION  
I VIRKSOMHEDEN  
I samarbejde med vores 
forhandlere distribuerer 
ALSO Unify-løsninger til 
mindre og mellemstore 
virksomheder.

En kommunikationsplatform 
med mobilintegration kan både 
forbedre kundens oplevelse, 
serviceniveauet og den interne 

kommunikation, og løsningen er enkel: 
Et stykke software på en central enhed 
modtager, behandler og sorterer op-
kald, før medarbejderens bordtelefon 
eller smartphone ringer.

One Number Service (ONS) 
One Number Service (ONS) kan bruges på det 
lokale wi-fi, hjemme-wi-fi og 4G/LTE-nettet. 
En enkel funktion, som kan fremme både 
kundeservice og effektivitet: Kunden har kun 
ét nummer til medarbejderen, ikke forskellige 
numre til fastnet og mobil. Når medarbejderen 
ikke kan besvare opkald, kan han stille videre til 
voicemail eller en kollega, så kunden aldrig ringer 
forgæves.   
 
Unifys “Unified Communications”-løsninger  
spiller en stor rolle i hverdagen for over 40 
millioner mennesker i mere end 60 lande verden 
over. I ALSO fokuserer vi på løsningerne til  
mindre og mellemstore virksomheder, hvor  
Unify kan forbedre kommunikationen, uanset 
om der er fem eller 500 medarbejdere.  

OPLÆRING AF  
MEDARBEJDERNE  
Instruktion i brugen  

 
Mange virksomheder investerer i en 
ny kommunikationsplatform uden at 
afsætte tid til oplæring af både om-
stillingen og de øvrige medarbejdere. 
Produkterne er ikke indviklede, men der 
skal en vis medarbejderdisciplin til, før 
virksomheden får det fulde udbytte af 
investeringen. Derfor kan instruktion 
i brugen med fordel være en del af en 
handel.

UNIFY OPENSCAPE BUSINESS   
OpenScape Business

 
OpenScape Business er en af Unifys 
“Unified Communications”-løsninger til 
mindre og mellemstore virksomheder 
med op til 1.500 brugere. Den samler 
de funktioner, der skaber overblik og 
smidiggør samarbejdet, heriblandt: 

FLEKSIBILITET OG  
KUNDESERVICE   

Fordele ved at samle firmaets  
stationære telefoner og smartphones

 
Der kan være mange fordele ved at  
samle firmaets stationære telefoner  
og smartphones, også selv om der kun 
er én firmaadresse. Man kan sikre, at 
alle kunder får en god oplevelse, når  
de ringer op, f.eks. ved at indtale 
en velkomstbesked med praktiske 
oplysninger, dirigere opkaldet hen til 
den mest kvalificerede medarbejder  
og/eller viderestille, så opkaldet altid 
bliver besvaret. Medarbejderne får en 
mere effektiv og fleksibel arbejdsdag, 
når de kan viderestille til kolleger og selv 
besvare opkald både fra den stationære 
og mobiltelefonen. De ansvarlige i om-
stillingen får overblik over alle virksom-
hedens telefoner og medarbejderens 
aktuelle status: ledig, optaget, møde, 
frokost, syg osv.  

 M Presence status (“På kontoret, I møde, 
Syg, Ferie, Frokost …”) 

 M Status-based call forwarding (Individuel 
styring af kald) 

 M Directories (Telefonbog) 

 M Favorites List (Personlig favoritliste) 

 M Journal (Status på ind- og udgående kald) 

 M Search by phone number and name 
(Søgefunktion) 

 M Call Functions (Opkaldsfunktioner) 

 M One Number Service (ONS) 

 M Voicemail (Firma-, gruppe- og individuelle 
telefonbeskeder) 

 M Text messages (Tekstbeskeder, chat)  

 M Contact Center (Op til 192 agenter).
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Processor 7. generation af Intel® Core i5 
Intel Q270-chipsæt

Hukommelse 8 GB (2 x 4 GB) DDR4-2400 MHz

Skærm  11,6” touchskærm, kan drejes 360 °, 
300 nits, Opløsning på 1920 x 1080, 
16:9-billedformat, Antirefleks og 
smudsafvisende

Indbygget lager 128 GB SSD

Forudinstal- 
leret software

Windows 10 IoT Enterprise CBB X64 
(RS3), Microsoft Skype Room Systems

Grafik Intel® HD Graphics 630 Systems

Lyd To 4 W Dolby® Audio Premium-tunede 
højttalere, 2 x mikrofoner, der er just-
eret til langtrækkende modtagelse 
HDMI-indgang, inklusive optagekort 
2 x HDMI-udgang, RJ-45 Ethernet 
4 x USB 3.0 (Type A), 3,5 mm Stereo 
Jackstik

LAN Intel® Ethernet-forbindelse I219- 
serien 

Wi-Fi Intel® Dual Band Wireless-AC 8265  
Bluetooth® 4.2

Mål (L x B x H) 279 mm × 193 mm × 176 mm

Vægt 2,5 kg 

Sensor IR-baseret sensor til registrering af 
personer 

Knapper og 
indikator 

Knap til tænd/sluk med LED og nul-
stillingsfunktion, LED viser Skype-sta-
tussen

Sikkerhed Kensington-lås til kabinet,  
Låge til sikker kabelhåndtering 

Certificering  Skype for Business Group-certificeret 

01.  
ThinkSmart Hub 500 er en 
Skype Room Systems-enhed, 
som forbinder lokale og 
eksterne mødedeltagere.  
En farvet LED-ring viser den 
aktuelle status for opkaldet.  

02.  
Skærmen på ThinkSmart Hub 
500 kan dreje 360 grader, så 
alle omkring bordet let kan 
overtage styringen af mødet. 
Dolby-højttalerne sikrer, at 
alle kan høre, hvad der bliver 
sagt.  

VIDEOMØDER, DER FUNGERER 

Vi kender det alle sammen:  
Videomødet, som starter for 
sent, fordi en forbindelse ikke 
er kommet op at køre, og vi-

deo-mødet, hvor lyd og/eller billede ikke 
går klart igennem. Det er ikke bare irri- 
terende, det er også en reel omkostning, 
når medarbejderne spilder tiden.  
 
Lenovos nye hub er udviklet til at få 
Microsoft Skype for Business-møder 
i små og mellemstore mødelokaler til 
at fungere helt uden problemer og spild-
tid. Den er nem at implementere og lige 
så nem for medarbejderne at bruge: Lyd 
og video er allerede tilsluttet, og det er 
bare at trykke på en knap for at starte 
mødet.   
 
Lenovo har også indbygget sikkerhed 
og mulighed for enkel administration af 
eksterne enheder, og en smart låge til 
kabelhåndtering sikrer de fysiske porte 
og beskytter tilsluttede kabler. 

Lenovos nye ThinkSmart Hub 500 er udviklet  
i samarbejde med Microsoft og forbinder  
deltagerne i Skype for Business-møder.

01 02

Tekniske specifikationer
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01. Whiteboard 
Man kan skrive på Hub som på et almindeligt 
whiteboard: tyndt, tykt, med forskellige farver 
og tykkelser på pennen. Man kan viske ud igen, 
slå streger med linealen og skitsere figurer, som 
automatisk får den rigtige facon – trekanter, 
cirkler og selv skemaer med kolonner og rækker.  
 
Man kan forstørre, formindske og flytte rundt på 
elementerne med hånden.  

02. Edge 
Skærmen kan deles op, så man kan arbejde med 
flere forskellige apps på en gang. F.eks. kan man 
finde et billede på nettet eller på sin egen work-
book, hive det over på Surface Hub og skrive 
noter til det med fingrene.  
 
Faktisk kan en hel håndfuld mødedeltagere 
skrive med fingrene på én gang.  

03. Skype
Skype for Business er en helt uundværlig app 
i mange virksomheder med flere lokationer, 
og integrationen med Surface Hub er optimal. 
Frontkameraet er designet til at fungere optimalt 
med Skype, og mødedeltagerne kan skrive noter 
på skærmen og dele dem med det samme.  
 
Man kan også nemt dele information via f.eks. 
mail, OneDrive eller Dropbox. 

04. Windows-apps 
Styresystemet til Surface Hub er selvfølgelig en 
(meget sikker) version af Windows 10. Derfor ser 
alt ud og fungerer, som man kender det fra sin 
pc, og det er nemt at udvide med ekstra  
Windows-apps. Alt foregår trådløst, og efter 
mødet kan Surface Hub automatisk slette alt, 
hvad der er foregået, og nulstille sig selv.  
 
Har man brug for at tilslutte en enhed på “old 
school”-maner med et kabel, kan man selvføl-
gelig også det.  

MICROSOFT SURFACE HUB:  

EN STORSKÆRM, DER ER 
DESIGNET TIL SAMARBEJDE 

Som en af verdens absolut 
største tech-virksomhed-
er behøver Microsoft ikke 
nogen nærmere præsenta-
tion. ALSO har i mange år 
distribueret alle de  
populære Microsoftpro- 
dukter, og vi har et tæt 
samarbejde med en række 
dedikerede forhandlere af 
Office 365. Men Microsoft 
er også ved at udvikle sig 
til en væsentlig producent 
på hardwaresiden, blandt 
andet med den interaktive 
storskærm Surface Hub.  

En brugergrænseflade, alle 
kender 
Microsoft Surface Hub er en 
platform, der er udviklet til 

samarbejde. Den interaktive storskærm 
er ideel, hvis virksomheden i forvejen 
arbejder med Microsofts programmer 
– og det gør langt de fleste i Danmark.   
 
Den er nem at betjene for alle, der 
kender til ikonerne for f.eks. Power-
Point, Edge og Skype, så for de fleste 
vil Surface Hub være et meget intuitivt 
arbejdsredskab i mødelokalet.  
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MICROSOFT SURFACE DEVICES: 

INNOVATIVE 
NOTEBOOKS TIL 

MEDARBEJDERNE  

Hvis virksomhedens medar- 
bejdere bruger en stor del  
af arbejdsdagen ved skær-
men og arbejder med mange 

Microsoft-apps, er det værd at overveje 
Surface som arbejdsredskab.  
De innovative notebooks som Surface 
Book 2 er udviklet til at udnytte  
Windows 10 Pro og Office 365 optimalt, 
og det kan forbedre både samarbejdet 
og produktiviteten på kontoret. 

SURFACE BOOK 2 
Skriv eller tegn  

direkte på skærmen
 

Den fleksible skærm på Surface Book 2 
kan nemt tilpasses den opgave, man er 
i gang med. F.eks. kan man skrive eller 
tegne direkte på skærmen med en Sur-
face Pen, som også gør PhotoShop til et 
ekstra brugervenligt program. Skal man 
redigere en video, er det mest praktisk 
at bruge Surface Book som en alminde-
lig laptop. Når kolleger eller kunder skal 
se resultatet, klapper man skærmen ned 
over tastaturet, og hvis man ikke har 
brug for andet end en tablet, tager man 
ganske enkelt skærmen af.  

02. Tablettilstand 
Aftag den superflotte PixelSense™-skærm for at 
omdanne Surface Book 2 til en tynd, kraftig og 
let Intel® Core™ i5/i7-tablet.

01. Laptoptilstand 
Arbejd med professionel software på hele tasta- 
turet, berøringspladen og touchskærmen.

03. Studio-tilstand
Fold Surface Book 2 sammen i Studio-tilstand 
for at tegne og skitsere bekvemt og naturligt.

04. Visningstilstand
Aftag skærmen med blot ét tryk på en knap, 
vend den om, og sæt skærmen på igen for at dele 
indhold og præsentationer.

Tekniske specifikationer  
på Surface Book 2 

 M 13,5” eller 15” PixelSense-skærm 

 M Batterilevetid op til 17 timer 

 M 7. eller 8. generations Intel Core-processor 

 M 8 eller 16 GB RAM

 M TMP 2.0-sikkerhedschip 

 M 2 kameraer, 2 mikrofoner, ansigts- 
genkendelse 

 M Vægt fra 534 gram inkl. tastatur.
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VIDEOKONFERENCER 
I TOPKVALITET 

Polycom er en af verdens førende producenter af udstyr til videokon-
ferencer. Kvaliteten er høj, både på billede og lyd, og de fleksible og 
brugervenlige produkter dækker ethvert behov, fra det lille møderum 
til den store aula. Alle de mest populære Polycom-produkter er på 
hylderne hos ALSO.  

VOICE OVER IP 
VVX Business Media Phone

 
Med VVX Business Media Phone-serien 
tilbyder Polycom et stort udvalg af 
brugervenlige bordtelefoner og applika-
tioner til virksomheder og organisa-

KONFERENCETELEFONER 
Fremmer kommunikationen

 
Polycom RealPresence Trio er mere 
end en konferencetelefon: Ud over at 
levere uovertruffen lyd kan den bruges 
som “smart hub” for videokonferencer 
og fildeling.  Polycom Trio fremmer 
kommunikationen, og den er helt enkel 
og intuitiv at bruge med mange smarte 
funktioner. F.eks. kan man ringe op fra 
sin mobiltelefon og lade Trio overtage 
opkaldet, når det bliver besvaret, så alle 
i rummet kan lytte med. 

Videokonferencesystemer  til 
forskellige formål 
Med Polycom RealPresence 
behøver medarbejderne i en 

virksomhed eller organisation ikke at 
sætte hinanden stævne i mødelokaler 
for at kunne samarbejde.  
 
Videokonferencen kan være alt fra et 
topersoners møde til en egentlig konfe- 
rence, og medarbejderne kan samarbej-
de effektivt med billede og lyd via deres 
egen pc eller tablet og eksterne skærme 
– fra møderummet, kontoret eller pro-
duktionshallen.  
 
Er der flere til stede, kan man vælge 
at lade kameraet fokusere på den, der 
taler, eller på alle i rummet. Lyden går 
altid tydeligt igennem, for Polycom 
fjerner effektivt uvedkommende lyd i 
baggrunden, både samtaler og egentlig 
støj.  

tioner i alle størrelser.  
Lyden går krystalklart igennem, og bag-
grundsstøj som kollegernes samtaler 
eller støj fra maskiner bliver effektivt 
blokeret. Teknologien bygger på åbne 
standarder, så VoIP-telefonerne kan 
nemt integreres med virksomhedens 
øvrige udstyr, og den enkle og intuitive 
touchskærm minimerer udgifterne til 
oplæring og IT-support. 

Udviklet i samarbejde med Microsoft: 
Polycom MSR gør Skype for Business 
mere effektivt 
Polycom tilbyder et bredt udvalg af kommunika-
tionsløsninger med video og telefoni, og verden 
over bruger flere end 400.000 virksomheder 
Polycom-teknologi til at styrke samarbejdet og 
øge produktiviteten. Virksomheden arbejder 
med åbne standarder, så produkterne er nemme 
at integrere, og det er ikke mindst det tætte 
samarbejde med Microsoft, der gør Polycom 
interessant. 
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EN NATURLIG  
FORLÆNGELSE AF OFFICE 365  

Polycom MSR
 

En meget stor del af landets virksom-
heder og organisationer arbejder med 
Microsoft Office 365, så medarbejderne 
bruger i forvejen Skype for Business 
til telefonmøder og videoopkald fra 
kontoret. Som den eneste UC-producent 
tilbyder Polycom fuld integration: Med 
Polycom MSR (Microsoft Skype Room) 
kan man bruge det velkendte værktøj til 
egentlige videokonferencer, hvor billede 
og lyd skal være i topkvalitet.  
 
Hvis en virksomhed, der allerede har 
investeret i audio- og videoudstyr fra 
Polycom, planlægger at indføre Office 
365, kan integrationen også foregå helt 
uden problemer. 

ET SYSTEM TIL ALLE BEHOV  
Dækker behovet fra de små møderum 

til det store konferencerum
 

Hvem har ikke prøvet at deltage i en 
videokonference, som måtte afbrydes, 
fordi lyd eller billede ikke fungerede? 
Det sparer mange ressourcer, når man 
ikke behøver at mødes med kolleger og 
samarbejdspartnere, men et effektivt 
samarbejde forudsætter, at alle i lokalet 
kan se, høre og blive set og hørt.  
 
Polycom MSR-serien er fem systemer, 
MSR100-MSR500, som dækker behovet 
fra de små møderum til det store kon-
ferencerum. ALSO distribuerer dem alle, 
og vi oplever størst efterspørgsel på 
MSR300, som er beregnet til mellem-
store mødelokaler. Mikrofonen rækker 
6 meter, volumen går op til 92 dB, og det 
bevægelige kamera er med 12 x optisk 
zoom.  

ØGET PRODUKTIVITET  
Praktiske alt-i-et-værktøjer

 
Udover MSR-serien fungerer andre 
Polycom-produkter også perfekt 
med Microsoft. VVX Business Media 
Phone-serien er bordtelefoner, som er 
designet til at øge produktiviteten på 
kontoret: Praktiske alt-i-et-værktøjer, 
som forener tale, video og applikationer 
i én brugervenlig telefon med en intuitiv 
grænseflade. Konferencetelefonen Trio 
leverer optimal lydkvalitet, både i små 
møderum og store bestyrelseslokaler, 
og den kan fungere som “smart hub” på 
videokonferencer. 

FLEKSIBELT OG EFFEKTIVT  
Uden at forbindelsen  

bliver afbrudt
 

Hvis en medarbejder f.eks. chatter med 
en kollega i Skype for Business, kan han 
nemt og hurtigt skifte til et lydopkald, 
og hvis en samtale mellem to kolleger 
skal udvides til en egentlig videokonfer-
ence med flere deltagere, foregår det via 
samme interface, og uden at forbind-
elsen bliver afbrudt. 

Samarbejdet 
mellem Polycom og 
Microsoft har skabt 
produkter med stor 

fleksibilitet. 

POLYCOM VOXBOX  
BLUETOOTH/USB SPEAKERPHONE 

Telefonmøde uden forberedelser
 

En kompakt letvægtstelefon, designet til 
at tage med rundt, så man hurtigt  
kan holde et telefonmøde uden forbe-
redelser. Man skal ikke bruge noget 
software – det er bare at forbinde via 
Bluetooth eller et USB-stik og ringe op.  

Dækker behovet fra 
de små møderum 

til det store 
konferencerum.
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For begge label- 
printere gælder:  

 v Design labels med forskellige 
skrifttyper, størrelser  
og stilarter (fed, kursiv m.m.) 

 v Stort udvalg af symboler  
og rammer samt specielle 
elektriske symboler 

 v Vertikal udskrift (lodret) 
 v Gentagen udskrift 
 v Automatisk nummerering 
 v Strømforsyning: Batterier, 
adapter eller Li-ion batteri 

 v Mulighed for mange tape- 
farver og -størrelser.

PT-E550WVP 

 M Bruger TZe-tape i størrelserne: 6, 9,  
12, 18 og 24 mm 

 M Print fra Windows/MacOS 
 M Tilslut til pc via USB-kabel 
 M Halvklipfunktion 
 M Automatisk kniv 
 M Indbygget trådløst netkort 
 M Leveres inkl. kuffert, adapter,  

Li-ion batteri, 24 mm sort/gul stærkt 
klæbende (8 m) og 12 mm sort/hvid 
flextape (8 m) samt hals-/håndledsrem, 
software og USB-kabel. 

PT-E300VP  

 M Bruger TZe-tape i størrelserne: 3.5, 6, 
9, 12 og 18 mm 

 M Kan bruge krympeflex-tape 
 M Stregkoder 
 M Manuel kniv 
 M Leveres inkl. kuffert, adapter, Li-ion 

batteri og 18 mm sort/gul stærkt 
klæbende tape (8 m) samt håndleds-
rem. 

Fremstilling af egne skræddersyede labels giver fire store konkurrencemæssige 
fordele for installatører af el, datakom, telekom, audio/visuel og sikkerhedsudstyr. 

Professionel installation 
Uanset om du opsætter nye datakom-systemer, opgraderer 
LAN-netværket, trækker ledninger og kabler til et eksiste- 
rende anlæg eller arbejder med nye konstruktioner, så ved 
vi, at tydelig opmærkning af ledninger og kabler, udstyr, stik 
og stikkontakter, afbrydere og elektrikerrør er altafgørende. 

Brugervenlig 
Gør livet lettere for dine kunder. Brug af Brother P-touch 
labelprintere til tydelig opmærkning af ledninger, kabler, 
koblingspaneler og frontplader sikrer enkel betjening og 
hjælper med at undgå dyre fejl forårsaget af ulæselige, 
håndskrevne eller mangelfulde labels. 

Nem vedligeholdelse 
Ved at anvende P-touch labels bruger du mindre tid på at 
diagnosticere fejl. Omplacering, tilføjelse og udskiftning af 
kabler foregår mere effektivt, så du skærer samtidig ned på 
udgifterne og øger produktiviteten. 

Sikkerhed 
Fremstil professionelle advarselsskilte og informations- 
labels, som kan instruere dine kunder og kolleger.  
Der fås bredere tape og fluorescerende farver til container-
styring og mærkater om sikkerhed, fare og gas. 

Har du brug for en  
professionel, holdbar label, 
når du er på farten, skal du 
kigge på disse labelprintere 



Både i private virksomheder og offentlige organisationer er der stigende fokus 
på at øge sikkerheden ved hjælp af overvågning. Mulighederne spænder vidt 

– fra den enkle, analoge kamera-løsning til de avancerede IP-installationer, hvor 
kameraet er tilsluttet et netværk. På de følgende sider får du indblik i, hvilke 

producenter vi bl.a. kan tilbyde overvågningsløsninger fra. 

SURVEILLANCE

I DETTE KAPITEL KAN DU LÆSE OM FØLGENDE PRODUCENTER:

ALSO sælger kun igennem registrerede partnere.  
Kontakt din partner, eller tag fat i os for en henvisning. SMB.DANMARK@ALSO.COM+45 4355 8855 
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Vidste du, at..... 
Hikvision producerer over en kvart million 
kameraer – om dagen.   
 
Der er installeret Hikvision-løsninger i 
over 100 lande på 6 kontinenter.  
 
ALSO er den største Hikvision-distributør 
på markedet med et meget velassorteret 
lager, first line support og – som de eneste 
– en RMA-aftale.

FOKUS PÅ 
SIKKERHEDEN 

På kun 16 år er Hikvision blevet verdens største producent af 
løsninger til bl.a. videoovervågning. Det kræver selvfølgelig benhård 
satsning på innovation og produktudvikling, så det giver god mening, 
at næsten halvdelen af virksomhedens ca. 20.000 medarbejdere er 
ansat i Research & Development-afdelingen. 

VISIONERNE 
Deep learning

 
“Deep learning” er et af de helt hotte 
begreber i IT-branchen lige nu.  
Det er inspirereret af den menneske- 
lige hjerne og bygger på neurale net-
værk med lag af processorer, som kan 
levere input til hinanden – præcis som 
vores nerveceller. Derfor genkender 
computeren ikke bare et billede, men 
registrerer de dele, det er opbygget af, 
fortolker på dem og lærer af dem.  
 
Hikvisions R&D-afdeling samarbejder 
med Intel og nVidia om at udforske, 
hvordan teknologien kan udnyttes i 
sikkerhedsløsninger.  

Både i private virksomheder 
og offentlige organisationer 
er der stigende fokus på at 
øge sikkerheden ved hjælp af 

overvågning. Mulighederne spænder 
vidt – fra den enkle, analoge kamera-
løsning til de avancerede IP-installa-
tioner, hvor kameraet er tilsluttet et 
netværk, og man kan styre sin løsning 
fra mobilen eller pc’en. 

De smarte IP-kameraer kan langt mere 
end at filme et område, f.eks. regi- 
strere bevægelser, genkende ansigter, 
registrere parkerede biler og personer, 
der træder ind i et område. Derfor kan 
Hikvisions løsninger også bruges til 
meget andet end lige overvågning.

Det kommer i høj grad til at handle om 
at forebygge problemer – f.eks. ved at 
overvågningen kan registrere men-
nesker, som slentrer lidt for tilfældigt 
rundt i et område og derved udviser en 
unormal adfærd.
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01. SensorTek  
SensorTek udbyder sikker-
hedsløsninger til detailhan-
del, industri, kommuner og 
regioner. 

02. HCA lufthavn
Hans Christian Andersen 
Airport, også kendt som 
Beldringe Lufthavn, er en 
mindre lufthavn beliggende i 
landsbyen Beldringe, 10 km 
nord-nordvest for Odense.

0201

INTELLIGENT  
OVERVÅGNING 

HCA Airport
 

Det er svært at forestille sig et sted, hvor 
sikkerheden bliver taget mere alvorligt 
end i en lufthavn. Hans Christian Ander-
sen Airport uden for Odense har netop 
fået installeret et overvågningssystem, 
som markant øger sikkerheden for både 
passagerer og personale.

AVANCEREDE  
VIDEOKAMERAER 

SensorTek 
 

SensorTek er en af de mange professio-
nelle installatører, som køber produkter 
hos ALSO, og de anbefalede HCA Airport 
en løsning med Hikvision Darkfight-
er-kameraer på alle inden- og udendørs 
arealer. De avancerede PTZ-kameraer 
(pan, tilt, zoom) kan både panorere fra 
højre til venstre, bevæge sig op og ned 

INTELLIGENT  
SOFTWARE 

“Early warning”
 

Det nye overvågningssystem registrerer 
alle hændelser, der udgør en potentiel 
sikkerhedsrisiko. Det kan f.eks. være en 
kuffert, der er efterladt, eller en passa- 
ger, der bevæger sig ind på et område, 
hvor der af sikkerhedshensyn ikke er 
adgang uden autorisation. Personalet 
får øjeblikkelig en ”early warning” på 
skærmen og kan ud fra videomateri-
alet vurdere, om det er nødvendigt at 
reagere eller ej. Systemet er selvfølgelig 
tilgængeligt på alle IT-platforme, også 
de mobile, så sikkerhedsfolkene kan 
følge med, når de bevæger sig rundt i 
lufthavnen.

og zoome ind. Lysfølsomheden er høj, 
så lufthavnens sikkerhedspersonale får 
også tydelige billeder på skærmen fra 
områder med begrænset lys.

Det er svært at 
forestille sig et sted, 

hvor sikkerheden 
bliver taget mere 
alvorligt end i en 

lufthavn.
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22 år og med helt fremme 
Axis designede verdens første 
IP-kamera i 1996, og siden har 
den svenske virksomhed, som i 

dag ejes af Canon, udviklet sig til global 
markedsleder inden for netværksvideo. 
De innovative Axis-produkter skaber 
tryghed for millioner af mennesker 
verden over, og brugerne får konstant 
nye muligheder. Produkterne er baseret 
på åbne standarder, så de kan integre-
res med ADK, AIA, ABA, CTS osv. og ud-
nytte den IoT-teknologi, som i stigende 
grad er en del af hverdagen. 

FOKUS PÅ VIDEO  
Nemt at finde lige den løsning,  

der opfylder behovet
 

Axis tilbyder en bred palet af sikker- 
hedsløsninger med surveillance-kame- 
raer, videooptagere, IR-lamper, højt-
talere og mikrofoner, management- 
software osv. Derfor er det nemt at 
finde lige den løsning, der opfylder be-
hovet, uanset hvor enkel eller avanceret 
den skal være.   

GLOBAL TILSTEDEVÆRELSE   
90.000 samarbejdspartnere  

i 179 lande
 

Axis har base i Sverige, men opererer 
globalt med lokale afdelinger og 90.000 
samarbejdspartnere i 179 lande. Virk-
somheden har et erklæret mål om at 
bidrage til at gøre verden mere sikker, 
og Axis’ produkter hjælper i mange 
lande med at forebygge kriminalitet. 
 
Men de intelligente løsninger med 
IP-kameraer og muligheden for at  
analysere data kan udnyttes til meget 
andet end at styrke sikkerheden  
– f.eks. at styre biltrafikken i storbyer.   

ALSO’s nyeste surveil-
lance-leverandør er verdens- 
kendt for nordisk design, 
innovation og end-to-end 
surveillance-løsninger i top-
kvalitet. ALSO distribuerer 
hele Axis’ sortiment og leve-
rer samtidig 1. level support 
via vores certificerede  
produktspecialister.

OVERVÅGNING 
I TOPKVALITET 

Alle Axis-systemer er lette at installere, 
og ud over at de nemt kan integreres 
med virksomhedens øvrige IT-infra- 
struktur, er de fleksible, så man løbende 
kan tilpasse og udvide sin sikkerheds- 
løsning.  
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Cirka en halv million mennesker besøger årligt Statens Museum for Kunst i København.

Museets 180 medarbejdere 
formidler Danmarks  
største samling af kunst- 
oplevelser, og værkerne 

spænder over mere end 700 år.  
 
Samlingen er uvurderlig, så det er  
nødvendigt at overvåge de værdiful-
de kunstværker, når de er udstillet i 
gallerierne. Samtidig har SMK ansvaret 
for at beskytte både de ansatte og 
kunstmuseets mange gæster, hvoraf 
rigtig mange er børn.  For et par siden 
skiftede SMK en stor del af museets 
analoge kameraer ud med AXIS P3304- 
netværkskameraer. De tilbageværende 
kameraer blev forbundet til AXIS Q7406 
Video Encoders, som konverterer det 
analoge signal til IP, så de kan indgå i det 
samlede overvågningssystem. Det viste 
sig at være en løsning, som alle inter-
essenter sætter pris på. 

EN FLEKSIBEL OG  
FREMTIDSSIKRET LØSNING   
Nem indstilling af kameraerne 

 
SMK-medarbejderne i Drift og Sik-
kerhed kan hurtigt og nemt indstille 

AXIS-kameraerne, så synsvinklen bliver 
optimal, og de har altid overblik over, 
hvor hvert enkelt kamera er placeret. 
Hele systemet bygger på en åben plat-
form, så det kan opgraderes i takt med 
de teknologiske muligheder.  
 
Det betyder også, at IP-kameraerne på 
SMK kan bruges til andet end at sikre 
kunsten, medarbejderne og gæsterne: 
Overvågningssystemet kan ikke alene 
beregne, hvor mange mennesker, der er 
i bygningen i Sølvgade, men også, hvor-
dan de besøgende bevæger sig rundt 
i gallerierne. Det er en stor hjælp, når 
museets medarbejdere skal planlægge 
nye udstillinger.   

DISKRETE, MEN EFFEKTIVE  
IP-kameraer

 
Et par gange om året får hele SMK’s 
interiør et nyt udseende – vægge bliver 
flyttet eller revet ned, nye bliver opført. 
Med IP-kameraerne er det blevet meget 
nemmere for sikkerhedsfolkene at  
retablere overvågningen, og kamera- 
erne er så diskrete og lette at placere, 
at de heller ikke er noget problem for 
udstillingsdesignerne. Stort set ingen 
gæster registrerer, at der hænger andet 
end kunst på væggene. 

CASE

NETVÆRKSKAMERAER FRA 
AXIS SKABER SIKKERHED PÅ 
STATENS MUSEUM FOR KUNST 

SU
RV
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Axis-kameraerne på Statens Museum 
for Kunst stjæler ikke billedet.  



ALSO SKABER  
VÆRDI SAMMEN MED  

VORES PARTNERE
Vi ser frem til at sætte dig i forbindelse 
med en af vores dygtige forhandlere.

SMB.DANMARK@ALSO.COM+45 4355 8855
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Helgeshøj Allé 8-10  I  2630 Taastrup  I  Tlf. 4355 8888


