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Istotną rolę w sprawnej organizacji 
konferencji pełni oferowany przez 
Vivitek DH976-WT — cyfrowy projektor 
multimedialny o wysokiej jasności. 
DH976-WT zapewnia niezwykle 
wysoką jakość obrazu i idealnie nadaje 
się do każdej sali konferencyjnej. 
Dzięki jasności 4800 ANSI lumenów, 
rozdzielczości 1080p i imponującemu 
współczynnikowi kontrastu  
15 000 : 1 projektor ten odznacza 
się bardzo korzystnymi parametrami. 
DH976-WT oferuje też funkcje DLP 
Link i BluRay 3D, posiada certyfikat 
Crestron RoomView i jest wyposażony 

Centrum konferencyjne Vingparken

Case Study

Centrum Vingparken 
gwarantuje udaną konferencję dzięki rozwiązaniom Vivitek

Współczesne sposoby i narzędzia 
pracy zmieniają konwencjonalny model 
stałego miejsca pracy. Dzięki coraz 
powszechniejszemu dostępowi do 
Internetu i coraz większej mobilności 
równie prawdopodobne jest, że 
wstąpimy do kawiarni, by wziąć udział 
w konferencji, jak i wypić filiżankę kawy. 
Jednak nawet w epoce Skype'a  
i wideokonfenecji jedna rzecz pozostaje 
niezmienna — ludzie wciąż chcą  
i lubią spotykać się, aby rozmawiać 
o sprawach dotyczących ich pracy. 
Dla biur, które w ostatnim czasie 
zdecentralizowały swoją działalność, 
próbując szerzej korzystać z pracy 
mobilnej — a także dla mniejszych firm, 
których nie stać na wynajem dużych 
powierzchni biurowych — kwestia 
tego, gdzie się spotkać i czy w miejscu 
takim będzie dostępne odpowiednie 
wyposażenie konferencyjne, 
zaczyna stanowić pewien problem. 
Centrum Konferencyjne Vingparken 
postanowiło sprostać temu wyzwaniu. 

Znajdujące się w norweskim Moss 
i otwarte w styczniu 2016 roku 
centrum jest pierwszym tego rodzaju 
ośrodkiem z salami konferencyjnymi 
zaprojektowanym pod kątem potrzeb 
osób prowadzących niewielkie 
działalności gospodarcze. Jest 
zlokalizowane w dawnej fabryce kluczy 
i oferuje pomieszczenia konferencyjne 
mogące pomieścić do 60 osób. Na 
terenie kompleksu znajduje się też 
ceniona restauracja RO, w której można 
organizować różnorodne wydarzenia — 
od lunchów po wesela. 

Dzięki bogatej ofercie — oraz 
dostępności kompleksu także dla 
osób niezrzeszonych — Centrum 
Vingparken szybko zaczęło cieszyć 
się popularnością wśród okolicznych 
małych firm. Jak mówi Linn Marthinsen, 
dyrektor operacyjna Edumax AS (firmy 
zajmującej się dystrybucją rozwiązań  
z zakresu komunikacji wizualnej  
i edukacji): 

Atutem Vingparken jest bardzo dobra 
lokalizacja. Centrum znajduje się w pobliżu 
wielu specjalistycznych firm — od gabinetów 
lekarskich i psychologicznych po salony 
aromaterapii. Prowadzą je wykwalifikowani 
specjaliści, którzy mają swoje biura, ale 
nie posiadają sal konferencyjnych czy też 
wystarczająco dużej przestrzeni, by móc 
organizować większe zebrania.
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reakcji (IRS), udostępniania plików, a 
także w opcje zapewniające dostęp 
do zasobów zapisanych w chmurze. 
Wbudowane funkcje obsługi tablicy 
interaktywnej zachęcają uczestników 
spotkania lub lekcji do czynnego udziału. 
Ponadto wszystkie systemy Novo mogą 
być sterowane zdalnie przez sieć.
Line Hylander-Andersen wyjaśnia: 

Popularność tego systemu jest tak 
duża, że Centrum Vingparken wyraziło 
chęć zwiększenia liczby urządzeń 
NovoPro. Line Hylander-Andersen 
nie jest tym zaskoczona, gdyż — jak 
twierdzi — zarówno pracownicy Centrum 
Vingparken, jak i użytkownicy bardzo 
cenią sobie łatwość użytkowania, 
niezawodność, prostotę i elastyczność 
rozwiązań Vivitek.

Niezwykle istotny dla nas był 
stosunek jakości do ceny. Podobnie 
ważne były niezawodność oraz 
dostępność kompleksowej gwarancji. 
Jeśli chodzi o wymagania w zakresie 
specyfikacji produktu, projektor musiał 
mieć jasno określone parametry  
i być łatwy w instalacji.

“

“
W celu uzyskania dalszych informacji 
prasowych lub obrazów o wysokiej 
rozdzielczości, prosimy o kontakt
jolanda.medendorp@vivitek.eu
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Moim zdaniem system NovoPRO  
jest bardzo intuicyjny, funkcjonalny  
i niezawodny. Podoba mi się również, 
że umożliwia on łatwe łączenie się  
z różnymi urządzeniami z systemem 
Android czy iOS oraz z aplikacjami 
Microsoft.

“

“

w wysokowydajne lampy oraz szereg 
opcji łączności, które umożliwiają 
łatwe podłączanie różnych urządzeń 
multimedialnych. Dzięki temu jest na 
tyle elastyczny, aby spełnić wymagania 
wielu użytkowników.
 
Przed podjęciem decyzji dotyczącej 
wybrania marki projektorów 
kierownictwo Vingparken 
przeanalizowało oferty kilku 
producentów, przyglądając się cechom, 
które mają kluczowe znaczenie dla nich, 
a ostatecznie także dla użytkowników 
końcowych. 

Line Hylander-Andersen, menedżer  
ds. konferencji w Vingparken, wyjaśnia, 
z jakich względów podjęto właśnie taką 
decyzję: 

Za urządzenie najlepiej spełniające 
wymagania Centrum Vingparken 
uznano projektor DH976-WT firmy 
Vivitek, który obecnie wykorzystywany 
jest w połączeniu z szeregiem ekranów 
dotykowych w salach konferencyjnych 
tworzących, jak to określa Line 
Hylander-Andersen: „…prawdziwie 
interaktywne i wszechstronne 
środowisko sprawdzające się na 
konferencjach każdego rodzaju”. 

Wymiana informacji za pośrednictwem 
projektora podczas konferencji jest 
jeszcze prostsza dzięki innemu 
rozwiązaniu Vivitek — NovoPro. To 
urządzenie do bezprzewodowego 
udostępniania prezentacji i współpracy, 
dostosowane do nowoczesnych 
interaktywnych sal konferencyjnych  
i klas. System NovoPro daje możliwość 
rzeczywistego dublowania ekranów 
z urządzeń z systemem iOS lub 
Android. Wyposażono go w funkcje 
podglądu ekranu / zarządzania 
przez moderatora, wyświetlania na 4 
ekranach, strumieniowego przesyłania 
materiałów wideo, natychmiastowej 


