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Kinly Rooms er designet med formål for å møte dagens økte behov for hy-
brid samarbeid på arbeidsplassen. Med utgangspunkt i markedsledende 
produkter, programvare og tjenester kan vi levere møterommet en tjeneste, 
slik at du enkelt kan utvide og skalere dine arbeidsprosesser

STANDARDISERT OG
SUPPORTERT

Resultatet av mange års erfaring

Vi i Kinly har undersøkt og brukertestet de beste skjermene, 
audioløsningene og endepunktene og pakket det hele ned 
i brukervennlige og standardiserte løsninger. Tjenester 
for vedlikehold, administrasjon, drift og opplæring blir 
levert som en del av en helhetlig pakkeløsning der vi tar 
totalansvar for ditt Kinly Room.

Vi mener vellykkede endringer i organisasjoner kun oppnås 
når visuell kommunikasjon og samhandling er effektivt 
integrert i arbeidsflyten. For å lykkes må alle være trygge på 
verktøyene, både når det gjelder bruk og stabilitet – men 
ikke minst også sikkerhet. Tilnærmingen vår er helhetlig 
og går langt utover ren leveranse av teknologi – produkter, 
programvare og timer. Vi har betydelig erfaring og kunnskap 
om menneskelig atferd i samarbeidsmiljøer, og definerer 
alltid behov med utgangspunkt i mennesker, prosesser og 
teknologi.

Brukeratferd, brukervennlighet, pålitelighet og sikkerhet er 
alltid førende for vår løsningsdesign. Slik kan du være trygg 
på at alt vi tilbyr i Kinly Rooms er designet for å tilføre verdi 
gjennomrommets leveltid. Med et Kinly Room får du alt 
du trenger for å samarbeide og arbeide kreativt på utallige 
plasseringer, nå og i årene som kommer.Vi vet dette fordi 
vi har gjort de nødvendige undersøkelsene. Mange års 
erfaring, og oppsamlet kunnskap fra tusenvis av kunder, er 
grunnlaget vi baserer oss på for å skape den ultimate møte- 
og samhandlingsopplevelsen.

””Kinly Rooms er den ultimate 
pakkeløsningen. Enkle månedlige 
betalinger gir deg tilgang til ny 
teknologi og stabile tjenester til 
lave priser



Suksess på en moderne arbeidsplass defineres av effektiv samhandling. 
Tilfeldige videosamtaler, smårom, impromptu Teams- eller Zoom-møter 
og annen teknologidreven samhandling er blitt normalt.

MED FORSTÅELSE FOR 
ENDRINGER PÅ MODERNE 
ARBEIDSPLASSER

Denne måten å jobbe på krever langt flere møteområder, 
i forskjellige størrelser, og utviklet for varierte formål. Slik 
holder man team og avdelinger effektive. Effektive kontorer 
har mange og varierte arbeidsrom, og dagens arbeidstakere 
forventer å finne disse plassene.

Når du kan omforme kontorets fotavtrykk med områder 
rettet mot samhandling på alle nivåer, vil verdien av disse 
øke for alle dine medarbeidere. Kinly Rooms forutser 
behovene på moderne arbeidsplasser, i tillegg til å gi store 
muligheter til å skalere.

Enkel i bruk

• Intuitiv
• Klasseledende

samhandlingsløsning
• Tilpasningsdyktig
• Økt effektivitet

Enkel implementering

• Standardisert
• Fjernkonfigurert
• Utprøvet og testet
• Sømløse integrasjoner

Enkel å støtte

• Innebygget Smart Monitoring
• Sentralisert oversikt
• Medfølgende teknisk konsultasjon

Enkel å eie

• Leveres som en tjeneste
• Smart Sustainability
• Økt produktivitet

Enkel å skalere

• Redusert kompleksitet
• Forhåndsgodkjenning av teknologi



Tidligere var AV/videokonferanse og bedrifts-IT to separate grener 
av et teknologidomene forbeholdt erfarne spesialister. Overlapping 
eksisterte nesten ikke.

Forhåndsutviklet, forhåndsutvalgt og
distribusjonsklart

Kinly har, som global leder i videoteknologisfæren, en
omfattende kunnskap om leverandørene og deres posisjon.
På den måten kan vi velge de beste kombinasjonene av
kameraer, skjermer og lydgjengivelse, uansett hvordan
rommene deres ser ut. Med denne forståelsen har
Kinly utviklet og valgt den nødvendige markedsledende
teknologien. Dermed har vi fjernet behovet for å
sammenligne produkter og integrasjonstesting, og kan bruke
tiden på raskere distribusjon, bredere adopsjon og tryggere
operasjon av samhandlingsarenaene.

Installasjonen er bare halve løsningen

Kinly Rooms skapes med ett overordnet mål: opplevelsen.

Produktivitetstjenestene som er inkludert i Kinly Rooms,
sørger for at det er problemfritt å komme i gang med å
reservere rom og drifte arbeidsområder. I mange tilfeller
vil et Kinly Room være samarbeidsklart med ett klikk, slik
at alle kan konsentrere seg om arbeidet de skal gjøre, ikke
teknologien som skal støtte dem.

Utrullingen av dypere, bredere og mer samhandlingsorien-
terte løsninger, gjør at disse disiplinene krysser hverandre i 
økende grad.

Det er i denne kryssingen Kinly befinner seg. Med AV-ek-
spertenes spisskompetanse på tekniske forutsetninger og 
IT-arkitektens forståelse for bedrifters datainfrastruktur, gir 
Kinly Rooms alle organisasjoner det beste fra begge verden-
er.

Fremtiden. Nå.

Dagene da bråkete projektorer, lavoppløselige skjermer, 
spraking i høyttalere og uengasjerte supportmedarbeidere 
preget virkeligheten er over. I en moderne og fremoverlent 
bedrift er det ikke plass til dette. Samhandlingsteknologi må 
være transparent, og fungere sømløst for alle team, døgnet 
rundt, slik at organisasjonens mål kan nås.

Kinly Rooms er fremtiden for videobaserte samarbeidsrom.

Møt Kinly Rooms Configurator

Ryggraden i Kinly Rooms er vår egenutviklede, unike
romkonfigurator. En verktøykasse skapt av Kinlys dype
kunnskap til bransjen, som hjelper deg med å planlegge
rommet, gir deg listen over nødvendig utstyr, kostnader og
en tidslinje for prosjektet ditt. På minutter.

Svar på noen grunnleggende spørsmål, som maksimalt
antall mennesker i rommet, programvareplattformen – MS
Teams, Zoom eller Webex by Cisco – og du får raskt et
fullstendig bilde av din ideelle løsning, med alle nødvendige
kostnader.

På denne måten kan bedriften bevege seg raskt mot
distribusjon og benyttelse av Kinly Rooms-løsningen.

Velg romtype

Velg
teknologi

Velg
tjenestepakke

Adopsjonstjenester

Velg
finansiering

Kinly Rooms: fremtiden for
video-baserte samarbeidsområder.



STANDARDISERT ROM
Kinlys Standardiserte rom kommer med en komplett adops-
jonstjeneste inkludert – med interaktiv instruksjon og enkle
brukerhåndbøker, slik at alle kan komme i gang med å bruke
rommet.

Kinlys verdiøkende Støtte og betjenings-service er også et
innebygget tilbud. Overvåkningsprogramvaren sikrer des-
suten optimal ytelse og utnyttelse.

Standardiserte rom er også tilgjengelig med fleksibel
finansiering, slik at både maskin- og programvaretjenestene
betjenes i en enkel månedlig betaling. Dette sikrer at
investeringen holdes kurant og oppdateres med nye enheter
når perioden fornyes.

Small

Kinly Standardiserte rom for små møterom og «huddle spaces» er utviklet for å huse 2-6 mennesker med et bredt synsfelt og
plassbesparende integrert lyd i kameraet, slik at det eneste som befinner seg på arbeidsbordet er et touch-panel. Opsjon for
enkel eller dobbel skjerm er tilgjenglig.

Medium

Kinly Standardiserte rom for mellomstore møterom er optimalisert for 6-8 mennesker med PTZ-video (pan-tilt-zoom) som 
følger og fokuserer på taleren, i tillegg til modulære lydpakker som gir mer intuitive møter. Opsjon for enkel eller dobbel skjerm 
er tilgjengelig.

Large

Kinly Standardiserte rom for store møterom er utviklet for 8-12 mennesker med mange av de samme funksjonene som i de 
mellomstore rommene, men med forbedret lyd – to høyttalere og doble mikrofoner gir god lyd i hele rommet. Opsjon for enkel 
eller dobbel skjerm er tilgjengelig.



Tjenesteporteføljen vår er utviklet for å sikre den høyeste kvaliteten på
distribusjonen, adopsjonen og støtten til møterommene gjennom hele deres levetid,
med tilhørende eksepsjonelle brukeropplevelser. Kinly Rooms-opplevelsen er skapt
basert på tilbakemeldinger fra kunder, og utnytter maksimalt alle fordelene en
bedrift kan få av optimaliserte samhandlingsrom. Dette lar alle fokusere på jobben
som skal gjøres, i stedet for tekniske utfordringer.

PRODUKTIVITET SOM
STANDARD

Finansiering
Et Kinly Room gir dere alt dere trenger for samhandling i møter i en
enkel kontrakt. Dette inkluderer design, endepunkter, installasjon, Kinly
overvåkning- og produktivitetstjenester. Dere velger om betalingen av
treårskontrakten skal skje månedlig, kvartalsmessig, halvårlig eller årlig, helt
avhengig av hva som passer bedriften best.

Adopsjon og opplæring
Et Kinly Room har alle støttetjenester som trengs for å ta rommet i bruk som
standard – slik at alle kan komme i gang gjennom interaktiv opplæring og
brukerstøtte. Dere er dermed sikret hurtig og friksjonsfri adopsjon av Kinly
Rooms – gjennom en sømløs opplevelse for alle. Over alt.

Support- og vedlikeholdstjenester
Vedlikehold av verktøyene for kommunikasjon og interaksjon er en essensiell del
av bedriftens suksess, og Kinly Rooms sikrer kontinuiteten uavhengig av hvor, når
og hva. Support- og vedlikeholdstjenestene våre setter bedriften i fokus – ikke
teknologien.

Kinly Rooms kommer med romovervåkning som sikrer at utstyret og programvaren
fungerer optimalt, og løser utfordringer før de blir til problemer.

Livssyklus-tjenester
Kinly Rooms inkluderer også bruksrapportering,
trendanalyser, enhetsadministrasjon og systemtilgjenglighet.
Dette gir en fullstendig oversikt og kontroll over alt
audiovisuelt utstyr i bedriften.

Administrerte tjenester
Våre administrerte tjenester er langt mer en enkel kundestøttetelefon
eller reaktiv «brannslukking». Vi distribuerer, støtter og gir deg sømløs
oppfølging fra ende til ende, slik at dere kan få kostnadene ned og
effektiviteten opp.



Kinlys skybaserte programvare for overrvåkning holder et øye med alle
produktene i Kinly Room, og sørger for at alt virker som det skal, når
det skal.

På denne måten får du forutsigbare vedlikeholds- og tjenestesrutiner –
og trygghet i at Kinly Rooms alltid er pålitelige.

KINLY ROOMS –
VIKTIGE FORDELER

GJORT MULIG MED
KINLY MONITORING

Du får jevnlig tilgang til omfattende rapporter som viser
oppetid, utnyttelse og teknisk ytelse av videotjenestene
i ditt Kinly Room. Med Forretningsintelligens-tillegget,
kan du enkelt bedømme behovene for tjenester og
investeringer i tråd med den naturlige arbeidsrytmen til dine
medarbeidere.

Sikkerhet kommer først

Ende-til-ende-kryptering er selvsagt med Kinly. Dette
betyr at all data endepunktene sender til Kinly Cloud
er helkryptert. Vi velger alle endepunkter basert på de
strengeste interne referansepunktene for sikkerhet, siden
selv den minste svakhet i en enhet kan stille den åpen for
dataangrep.

Det som sies i møtet, blir i
møtet.

Metadata er det eneste som overvåkes fra et Kinly 
Roomendepunkt. Intet mindre, intet mer – slik kan du vite at
møtene dine er 100% trygge, sikre og private.

Raskt installering og oppstart –
fra 4 ukers leveringstid

Skalerbar – kan skaleres i det
tempoet bedriften din behøver

Garantert grønn – kutter drastisk
ned på reisebehov

Sømløs integrering – virker med
all eksisterende IT-infrastruktur

Tilpasningsdyktig – oppgrader
uten å endre rutiner

Økt effektivitet – enkelt å komme
i gang med og overvåkning som
sikrer maksimal oppetid

«As-a-service» – for fleksible
driftskostnader

Øker bedriftens produktivitet
– med enkel, stedsuavhengig
samhandling

Ende-til-ende-kryptering –
tilfredsstiller alle sikkerhetskrav



Kinly Rooms er en enkel løsning som
kombinerer markedsledende maskinva-
re, programvare og tjenester i en sømløs
og brukervennlig opplevelse av samhan-
dling på video. 

Kinly Rooms er en alt-i-ett-løsning
med produktivitet som standard, som
sikrer at alle arbeids- og møteområder
er installert, utstyrt og støttet til de
høyeste forventninger gjennom hele
sin levetid – slik blir opplevelsen av
rommene eksepsjonell.

Ikke helt det du ser etter?

Kinly Rooms er skapt for å passe det brede utvalget av
møte- og samhandlingsrom de fleste bedrifter har behov
for. Likevel vil det være situasjoner der forhåndsutviklede
løsninger ikke dekker alle eventualiteter.

Ta kontakt med oss og fortell hva du trenger hvis dine be-
hov er mer spesialiserte. 



kinly.com

Working together.
Everywhere.

01
ERFAREN

Dedikert ekspertise planlegger, 
leverer, integrerer og 
betjener markedsledende 
samhandlingsteknologi.

Hvorfor Kinly?
Vi fører mennesker og teknologi sammen mot bedre produktivitet uansett hvor 
arbeidet utføres – fordi samhandling gir større gevinster.

02
BEVIST

Globalt anerkjente bedrifter 
stoler på oss for sikre og fleksible 
møte- og samhandlingstjenester.

03
UAVHENGIG

Som ledende partner til verdens 
viktigste produsenter, sikrer vi 
de beste løsningene for både 
offentlig og privat sektor.

04
SKALERBAR

En verdensomspennende ende-
til-ende-leverandør av hybride 
arbeidsplasser.


