
I samarbejde med

Er 1.000 km/t for langsomt til dig
- og for meget for miljøet?



Hvorfor flyve, køre eller skrive e-mails, når du  
hurtigere kan banke på hos dine afdelinger rundt 
om i landet eller i verden med VIRTUALWINDOW? 
VIRTUALWINDOW er et kommunikationssystem, der forbinder din virksomhed, afdeling eller team, 

der er på flere lokationer. Det skaber nærhed, samhørighed og tættere menneskelig kontakt.

Modsat video-møder, giver VIRTUALWINDOW mulighed for, at se og kommunikere med dine kol-

leger hele dagen. Det giver en mere naturlig samarbejdsform – på trods af afstand. Dine kollegaer 

bliver en del af kontoret, stadig med respekt for din og deres ”privacy”. Du skal blot gå forbi skær-

men og banke på for, at tale sammen.

Den største udfordring ved distanceledelse og virtuelt samarbejde er,  
at den løbende og spontane kontakt bortfalder. En demonstration af 
VIRTUALWINDOW har på en umiddelbar overbevisende måde vist mig, 
at her er en teknologi, der kan eliminere de mentale afstande, som  
fysiske distancer skaber. 

For lederteams, projektgrupper og operationelle enheder er her en  

intuitiv, enkel og hurtig vej til, at gøre afstandene kortere.

Lars Pedersen, forfatter til bogen ”Er der en leder til stede? Distanceledelse og virtuelt samarbejde”

”



Fordele
Hvis din virksomhed er udflyttet, er vokset og har afdelinger eller projektteams på forskellige loka-

tioner, eller hvis I har behov for tæt og løbende kontakt med strategiske kunder, er her nogle af de 

fordele, som VIRTUALWINDOW kan give jeres organisation: 

• Styrket kultur, samvær og mindre ”os og dem” i hverdagen

• Mere ansigt-til-ansigt kommunikation

• Hurtige og effektive samtaler uden om teknik og mødelokaler

• Intensivt samarbejde i kritiske perioder

• Sparet CO2, tid og omkostninger på rejser

Always-ON forbindelse

VIRTUALWINDOW er klar til brug hele dagen. Du kan se og tale med din kollega uden, at spilde tid 

på opkoblingsproblemer, fjernbetjeninger eller på at finde mødelokaler. For at spare på ressourcer 

starter VIRTUALWINDOW automatisk op hver morgen, forbinder automatisk og er derefter klar til 

brug. I slutningen af arbejdsdagen lukker det automatisk ned igen. Det passer sig selv. 

Specifikationer
VIRTUALWINDOW er udviklet til, at køre på almindelig tilgængelig hardware og giver således 

en væsentlig besparelse og fleksibilitet. Til hver lokation (end-point) er der brug for en computer, 

skærm mv. En skærm med touch gør oplevelsen bedre. 

For at give dig den bedste oplevelse, har vi – i samarbejde med SHARP – designet pakker med 

SHARP touch-skærme. 

VIRTUALWINDOW er en webbaseret app (software-as-a-service), der tilgås gennem en Google 

Chrome browser. Systemet kører bedst på en Microsoft Windows 10 platform og kører også på 

laptops og visse tablets. 

Vi bruger VIRTUALWINDOW mellem vores  

hovedkontor i København og kontorer i Århus og 

Vietnam. VIRTUALWINDOW giver fornemmelsen 

af, at kollegaerne er i rummet ved siden af

– en virkelig No Nonsense løsning!

Kerny Ustrup, Vicepresident IT, MT Højgaard

”



Kan 50% af rejserne i din virksomhed spares?  

Med VIRTUALWINDOW kan du både opnå fordele ved distance- 
samarbejde og bidrage til et bedre miljø. Når afstanden bliver 
”kortere” mellem dig og dine kollegaer og der er løbende kon-
takt, er der måske behov for færre rejser. Mere tid kan frigøres til 
ledelse og samarbejde i stedet. 

Vær med til, at reducere CO2 og miljøbelastningen fra forret-
ningsrejser i verden. Brug VIRTUALWINDOW som en aktiv del af 
din virksomheds CSR strategi.

VIRTUALWINDOW in-a-box

Du kan leje et all-inclusive system, der er  

klar til brug. Det skal blot tilsluttes strøm  

og internet.  

Løsningen indeholder:

• 40-50” SHARP Big Pad touch-skærm

• Player, højtaler, mikrofon og kamera

• Software licenser og support 

Du kan naturligvis også selv anskaffe hardware fra din normale leverandør og blot 

købe VIRTUALWINDOW licenser.

Kom

nemt i gang med  

en prøvepakke:

virtualwindow.io/trial

Læs mere på  
www.virtualwindow,io

Kontakt 
VIRTUALWINDOW 
Asaaya Technologies  
Njalsgade 76, 4 
2300 København S

70 20 21 49

contact@virtualwindow.io

” Absolut anbefalelsesværdigt.  
 Smart og simpelt system.

 Carsten Witt, Team Leder, Hørkram Food Services


