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Jabra PanaCast Salgstips

Designet til at være verdens første intelligente
180° panoramiske-4K plug-and-play videoløsning* 
*Se mere på jabra.dk/commercial-claims



Bring dit huddle-rum til live med Jabra PanaCast og Jabra Speak

Nøglefunktioner 

Panoramisk-4K 
opløsning

Skræddersy med MS Cortana, 
Siri eller Google Assistant

Visningsfelt på 180° 

Fantastisk lyd til 
musik og opkald 

Brugerens udfordring

Arbejdspladser har mere fokus på samarbejde, hvor 
fjernarbejde og virtuelle møder samtidig er blevet normen. 

Standard videokonferencer kan ikke levere en naturlig 
virkelighedsoplevelse. Dette kan føre til, at mødedeltagerne 
føler sig frakoblet. 

Eksisterende løsninger forsøger at løse problemet, men egner 
sig ikke til mindre mødelokaler og kan ikke overkomme 
problemer som forvrængning eller begrænset synsfelt. I den 
forbindelse skaber nogen virksomheder flere problemer for 
dem selv i forsøget på at forbedre deres samarbejdsoplevelse. 

Vores vision

At bringe folk sammen og tilskynde samarbejde ved at 
designe en intelligent videoløsning, der komplimenterer Jabra 
Speak lyd. Du får en enestående kombination af krystalklar lyd 
og et naturligt, menneskeligt perspektiv. 

At forbinde folk i hele verden ved at tilbyde en komplet lyd- og 
videokonference. Du får fuld visning på 180° af huddle-
rummet samtidig med uovertruffen lydkvalitet, så alle kan 
blive set, hørt og involveret. Der er ingen blinde vinkler, ingen 
spildt plads, ingen manglende deltagere. 

Løsningen

Jabra PanaCast er designet til at bringe huddle-rummet til live 
med panoramisk-4K video. Det er den perfekt partner til Jabra 
Speak-serien og som i kombination giver uovertruffen, 
krystalklar lyd og panoramisk-4K video, hvilket bringer 
mødedeltagere uden for kontoret og mødedeltagerne i 
møderummet tættere sammen. 

Det fulde 180° visningsfelt med Jabra PanaCast eliminerer 
problemet med, at deltagere ikke bliver inkluderet i billedet. 
Der opnås i stedet maksimal udnyttelse af møderummets 
plads.

Kompatibel med alle 
førende UC platforme

Plug-and-play til 
nem opsætning

Jabra Speak 710
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Vil du øge tilstedeværende deltagere i konferenceopkald ? 
Med Jabra PanaCast får du et visningsfelt på 180°, hvilket inkluderer alle og 
øger tilstedeværelsen af deltagerne i møderne. 

Fanger kameraet alle i rummet?
Jabra PanaCast har et visningsfelt på 180°, hvilket bringer mødedeltagere uden 
for kontoret og deltagerne i møderummet tættere sammen.

Har du mange kolleager, der arbejder udenfor kontoret/eller ofte er på 
forretningsrejse?

At anvende videokonference kan nedsætte omkostningerne på forretningsrejser. 
Det kan også forbedre mødekvaliteten med kortere møder, forbedre den fleksible 
arbejdskultur og gøre samarbejde nemmere for teams med folk, der arbejder 
udenfor kontoret.

Er løsningen nem at sætte op? 
Jabra PanaCast er en plug-and-play løsning. 

Vil du gerne forbedre din UC-investering og øge
produktiviteten med et kamera til videokonference?

En naturlig visning af huddle-rummet, uden strækning eller forvrængning kan 
forbedre mødets produktivitet.

Hvor nemt vil det være at lave en masseudrulning?
PanaCast kræver minimum opsætning og understøttes af Jabra Direct 
software.

Kunne du tænke dig at komplimentere din Speak-løsning med video?

Med Jabra PanaCast får du et visningsfelt på 180°, hvilket lader dig se alle 
deltagere og øger aktiv deltagelse.  

Er kameraet kompatibel med din UC-løsning?  
Jabra PanaCast er certificeret til Teams og er kompatibel med alle førende UC 
platforme. 

Har du brug for at få det maksimale ud af dine kvadratmeter?

Vores videoteknologi giver 180° fuld visning, selv i rum, hvor bordet står ved 
siden af væggen. 

Har du brug for en stationær løsning, eksempelvis som en fast løsning 
til huddle-rummet? 
Med Jabra PanaCast vægbeslag, som en tilbehørsmulighed, kan du nemt 
sætte kameraet fast under din Tv-skærm, eller du kan anvende Jabra 
bordstanden som et alternativt tilbehør.  



Potentielle indvendinger og måden at håndtere dem på 
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Opsætning Konkurrence

Vil ledningerne ikke rode? 

Hvordan imødekommer jeg huddle-rum 
opsætninger, der ikke er standard?

Hvad nu hvis jeg har behov for længere 
kabler end dem, der er med i boksen eller 
med hub’en?

Hvorfor er Jabra PanaCast ikke en integreret 
løsning, ligesom andre konkurrenter på  
markedet? 

Men du er ikke officielt certificeret med ‘X’? 

A: Nej, slet ikke. Jabra PanaCast er en simpel 
plug-and-play enhed, der kræver et enkelt 
kabel. Og ved at bruge hub’en, hvilket forbindes 
med dit TV, videokamera og speakerphone, 
vil du yderligere strømligne dine løsninger og 
minimere dine it-fodaftryk. 

A: Vi leverer det idelle scenarie for opsætning i 
den medfølgende installationsguide. Da der er 
en del variationer af potentielle opsætninger af 
små rum og huddle-rum, vil guiden hjælpe dig 
med at forstå anbefalingerne for den optimale 
ydeevne. 

Jabra PanaCast er officielt certificeret med Microsoft 
Teams. 

Mange løsninger til videokonferencer har ikke en 
officiel certificeringsproces på plads. Jabra PanaCast 
er en plug-and-play enhed, der er kompatibel med 
alle førende platforme (Zoom, WebEx, BlueJeans, 
Slack, etc.) Vi kan også udføre et proof of concept 
(POC) for at vise, det fungerer med ‘X’. 

A: Vi vil levere en guide til kabler for at vise, 
hvilke muligheder, der er tilgængelige for 
firmaer, der har behov for at anvende kabler 
i forskellige længder. Den vil også inkludere 
potentielle udfordringer, du skal have in mente, 
når du forlænger den anbefalede længde på 
kablet.

A: Opsætningen er designet til at give plads til en 
fleksibel tilgang til kunders møderum. Ikke alle 
kunder  leder efter en fuldt integreret løsning og 
denne tilgang lader os opgradere de specifikke 
områder, hvor der er behov. Der er mange møderum, 
der allerede er udstyret med lyd med Jabra Speak-
serien. Når PanaCast er parret med Speak 710  via 
Jabra Hub’en, vil brugeroplevelsen  stadig være den 
samme med et enkelt kabel som giver en alt-i-en 
løsning. 
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Har vi virkelig behov for et visningsfelt på 180°? 
A: Når man ikke kan se alle i rummet, vil 
mødeoplevelsen blive akavet. Det tvinger dig til at 
placere dit bord væk fra kameraet, hvilket ikke er 
ideelt for huddle-rummet.  

B: Linserne i PanaCast kamereaet er plane. Det 
betyder, at billedet er balanceret vertikalt og 
horisontalt, så ingen ser skæve eller strakte ud. 

Videoløsning

Det er for dyrt.

Video streamingen ligner ikke en 4K 
opløsning.

A: PanaCast producerer en panoramisk-4K video 
streaming, men opløsningen er afhængig af, 
hvad din UC-udbyder kan understøtte. Kameraer 
understøtter nu 1080p video streaming og 
snart vil de være i stand til at understøtte 
højere opløsninger, hvilket gør PanaCast til en 
fremtidssikret løsning.   

Hvordan får jeg adgang til yderligere infor-
mation, der er leveres af Jabra PanaCast, 
såsom People Detection og Counting?

A: PanaCast API information vil blive gjort 
tilgængelig på vores platform for udviklere, 
ligesom med vores andre intelligente løsninger. 
Gennem den første startperiode, er det op til 
partneren, hvordan denne information bliver 
brugt. Jabra åbner op for informationen for at 
lade virksomheder bruge disse funktioner til 
bedst at imødekomme deres anvendelsesformål. 

A: Andre enheder ligger på samme prisniveau, 
men har knap så gode egenskaber. Huddly IQ’en  
medtager ikke 60° ud af de180° (30% dækningstab i 
møderummmet) og det er ikke 4K.  Logitech Meetup 
dækker kun 113° ud af de 180° i det horisontale 
visningsfelt. Lad mig vise dig vores ROI beregner, så 
du kan se, hvor meget du sparer med et 180° kamera.

B: Din totale UC investering er betydeligt højere, så 
hvorfor gå på kompromis? Jabra PanaCast leverer 
en differentieret brugeroplevelse, samler data til 
din organisation, er fremtidssikret og tæller kun 
som en brøkdel af din totale omkostning på din UC 
investering. 

Hvorfor bliver kameraet meget varmt? 
A: Kameraet har en høj processorkraft og bruger ~ 
4.5W. Det er specifikt designet til at tåle meget høje 
temperaturer ved at bruge en kølefunktion, der 
leder varmen ud af enheden. Det er blevet testet, 
at produktet kan streame video 24 timer i døgnet, 
selvom det bliver varmt.  


