SLIK FÅR DU HJEMMEKONTORET TIL Å FUNGERE
BLOGG

Slik får du hjemmekontoret til å fungere
Det blir stadig vanligere å jobbe
hjemmefra. Vi forsøker å klarlegge
hva du som anskaffer teknisk utstyr
bør tenke på, men også hvordan du
som jobber hjemmefra kan skape en
velfungerende arbeidsplass.

Det er mye å tenke på for at det skal bli effektivt å jobbe
utenfor kontoret, og noe av det viktigste er å kunne
kommunisere med kolleger, samarbeidsparter og kunder på en enkel måte. Her er fire viktige ting å ta med i
planleggingen.
1. LYDEN I FOKUS

En av de aller største utfordringene ved hjemmekontor
er faktisk lyden. Ofte har vi behov for å snakke med
kolleger, både én til én og i gruppe. Den innebygde
mikrofonen og høyttalerne i PC-en er sjelden bra nok.
Bærbare PC-er takler ikke forstyrrende ekko og annen
lydoptimalisering som kreves for en problemfri dialog.
Sats derfor på en bra høyttalertelefon som er enkel å
koble til både PC-en og mobilen, eventuelt et headset av god kvalitet. Noen føler det ubehagelig å bruke
headset ved lengre samtaler og møter som avløser
hverandre, og da kan en høyttalertelefon egne seg
bedre.
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reptilhjernen rolig. Det innebygde kameraet i PC-en er
ofte ikke tilstrekkelig og må kanskje kompletteres for at
videomøtet skal bli effektivt. Har du en ekstra skjerm på
hjemmekontoret, fungerer den glimrende som holder
for et profesjonelt konferansekamera.
• Muligheten for å se hverandre ved fjernmøter skaper
økt forståelse og styrker det sosiale samspillet.
• Velg produkter som får plass på et hjemmekontor og
er enkle å bruke.
• Ofte har du behov for en ekstra skjerm også hjemme,
og den kan gjerne brukes til å henge opp konferansekameraet for å få et bra bildeutsnitt.
• Vår videopakke Konftel C20Ego er en passende og
rimelig løsning for de fleste hjemmekontorer.
• Konftel OCC-huben som inngår i våre videopakker,
gjør at det holder med bare én USB-kabel for å koble
kamera, lydenhet og ekstra skjerm til den bærbare
PC-en, noe som gir mindre kabelrot på hjemmekontoret.
• Tenk også på at medarbeiderne på arbeidsplassen skal
høres godt for den som sitter på hjemmekontoret.
Det gjelder altså å finne profesjonelle produkter i
begge ender av samtalen.

• Du kan også nøye deg med å kjøpe bare kameraet
Konftel Cam20 som et supplement til eksisterende
høyttalertelefoner.

• Den innebygde mikrofonen og høyttalerne i PC-en
holder ofte ikke mål..
• Velg høyttalertelefoner som er enkle å koble til både
PC og mobiltelefon.
• Sørg for å ha gode konferansetelefoner eller andre
hjelpemidler i begge ender av samtalen.
• Velg produkter som ikke tar for stor plass på hjemmekontoret.
• Vår designbelønte høyttalertelefon Konftel Ego gir
profesjonell lyd både for mobiltelefonen og for hjemme-PC-en, og den leveres dessuten med et praktisk
reiseetui.
2. VI ØNSKER Å SE HVERANDRE

Vi har behov for å se hverandre også når vi jobber
hjemmefra. Av kommunikasjonshensyn har videomøter
en fordel fremfor møter med bare lyd. Les gjerne mer
om effektive videomøter og om at fellesskap holder

3. SAMARBEIDSVERKTØY

Vi argumenterer ofte for fleksibilitet når det gjelder
alle samarbeidsverktøyene som finnes på markedet,
blant annet Microsoft Teams, Zoom, Webex eller en mer
tradisjonell konferansetjeneste. På kontoret innebærer
Bring Your Own Meeting (BYOM) at brukeren tar den
bærbare PC-en sin med inn i møterommet med valgfri

2/3

samarbeidsapp, og kan koble PC-en til høyttalertelefon,
konferansekamera og skjerm ved hjelp av én USB-kabel
(Konftel OCC). Den samme valgfriheten er viktig for et
effektivt hjemmekontoret, samtidig som det er fint om
det interne teamet eller andre prosjektgrupper er blitt
enige om en samarbeidsplattform for arbeidsprosesser
og møter.
• Tenk på å velge en møteapplikasjon som også er åpen
for eksterne brukere uten egen lisens og at det går
raskt og enkelt å starte et fjernmøte.
• Fra hjemmekontoret må det være mulig å håndtere
samtaler og fjernmøter fra både møteapplikasjonen i
PC-en og via mobiltelefonen, med god lydkvalitet.
• Den som skal være vertskap for et større fjernmøte,
uansett plattform, bør alltid teste teknikken på forhånd – den aller vanligste feilen er at man ikke velger
riktig lyd- og/eller kamerainnstilling i PC-en sin. Ved
spesielt viktige møter kan det være praktisk å invitere alle deltakerne til å teste oppkobling og utstyr på
forhånd.
• Så langt mulig skal samtlige brukere i fjernmøter med
mange deltakere benytte profesjonelle lydkilder. Ellers oppstår det ofte problemer med ekko og
dårlig lyd som forstyrrer hele møtet.

4. RIGGE HJEMMEKONTORET

Alle har ikke like mye plass til å sette opp et hjemmekontor. Da gjelder det å finne profesjonelle produkter som tar liten plass, men likevel holder høyeste kvalitet. Omgivelsene spiller en stor rolle for både lyd- og
videomøter, så forsøk å finne en arbeidsplass der lyden
ikke kastes rundt og der vifter eller andre støykilder ikke
virker forstyrrende. Forsøk å unngå varierende lyskilder,
blendende skrivebordslamper eller direkte sollys.
• Benytt heller en fast oppkobling enn Wi-Fi hvis det er
mulig.
• Hvis omgivelsene er rotete, bør du bruke funksjonen
som visker ut bakgrunnen i videomøtet hvis du har en
slik. Da blir det lettere for kollegene dine å konsentrere seg.
• Ved videomøter er det bra å ha få, men gode lyskilder
slik at videokameraet kan tilpasse seg etter lyset. Tenk
også på å unngå sterkt motlys, i den grad det er mulig.
• Forsøk å velge en plass uten forstyrrende bakgrunnslyd og store, blanke flater som gjør at lyden kastes
tilbake.
• Slå gjerne av mikrofonen når du ikke snakker. Dette er
særlig viktig ved møter med mange deltakere.
• Oppdater alltid om du er på nett eller ikke - det
forenkler kontakten i teamet.

Produkter for enkle videomøter hjemme

KONFTEL EGO

KONFTEL CAM20

KONFTEL C20EGO

En praktisk høyttalertelefon
som leverer krystallklar lyd
til møter via mobil eller bærbar PC.

Konferansekamera som tar
knivskarp 4K-video til både
skrivebord og mindre møterom.

Den perfekte videopakken både
for hjemmekontoret og
små møterom på arbeidsplassen.

Hovedkontor Konftel AB Box 268, 901 06 Umeå • Tlf. 090-70 64 89 • E-post info@konftel.com Nettadresse www.konftel.com

Konftel er ledende inne produkter for samarbeidsløsninger. Helt siden 1988 har vår målsetting vært å hjelpe mennesker over hele verden med å gjennomføre møter, uansett avstand. Av erfaring vet
vi at fjernsamarbeid er en effektiv metode for å spare tid og penger, samtidig som det bidrar til et bedre miljø. Perfekt lyd og krystallklare videobilder er avgjørende for produktive møter, og det er
derfor vi alltid integrerer den nyeste teknologien i våre samarbeidsløsninger. Vår lydteknologi OmniSound® er innebygd i alle Konftels konferansenheter. Produktene selges globalt under varemerket
Konftel, og vårt hovedkontor ligger i Umeå. Les mer om selskapet og produktene på konftel.com.
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