Enkle møter

Undervisning

Velferdsteknologi

Kundeservice

Digitale Senter 2.0 i samarbeid med Easymeeting AS

Digitale Senter 2.0

Vi har samarbeidet på videoløsninger siden 2008
Sammen med kommunene i Troms, har BBFT bygd landets beste regionale ﬁber stamnett. Det er en
bredbåndssatsing som ble lagt merke til - nasjonalt og internasjonalt. Satsingen som Bredbåndsfylket
Troms representerer, viser hvor langt vi kan komme – når vi setter oss felles mål, er ambisiøse og jobber
sammen.
BBFT leverer i tillegg til nettverk og infrastruktur, sikkerhetstjenester og kobling mot eks Norsk Helsenett.
Bredbåndsfylket har også etablert en autentiseringstjeneste, som gjør at kommunale brukere kan benytte
eksisterende identitetsdatabase (AD) ved autentisering mot 3.parts tjenester slik som f.eks Easymeeting.

Easymeeting har vært en samarbeidspartner på video løsningene for kommuner via bl.a Digitale Senter og
har nå en egenutviklet plattform for enkel og sikre videomøter via Bredbåndsfylke Troms.

Enkle møter
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Digitale Senter 2.0 vil i tillegg til leie av videosystem, serviceavtale og tilgang til Easymeeting support
Team, gi følgende merverdi for kommunen:
●
●
●
●
●

Alle ansatte får Easymeeting video app/software
Velferdsteknologi videoplattform med utstyr som er tilpasset brukere
Rimelig leie av Androide kamera
Cloud Connect med H.323 spamﬁlter/S4B kompatibilitet for tradisjonelle videosystem
Gjennomgang av eksisterende videorom

Digitale Senter 2.0 lisens for alle i kommunen

4.900,- kroner pr.mnd.

Easymeeting Bordmodell - leveres fra juni 2019

590,- kroner pr.mnd.

Easymeeting Camera for mindre møterom

490,- kroner pr.mnd.

Easymeeting Camera Pro for større møterom - leveres fra juni 2019

790,- kroner pr.mnd.

Cloud Connect - skyløsning med h.323 spamﬁlter for og S4B/WEBRTC kompatibilitet

529,- kroner pr.mnd.
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Slik kommer dere raskt i gang
●

Bestill Digitale Senter 2.0 via e-post

●

Bestill oppgradering av eksisterende Digitale Senter-abonnement til Digitale Senter 2.0

●

Ta kontakt hvis du har behov for oppgradering av eksisterende møterom eller behov for nytt utstyr

Bestilling av tjenestene:
Ingvar Keskitalo

tlf. 915 71803

ingvar@bbft.no

Robert Hansen

tlf. 916 84 411

robert@bbft.no

Informasjon, spørsmål :
Mariann Gansmoe tlf. 911 92808

mariann@easymeeting.net

Hans Johan Tofteng

hans.johan@easymeeting.net

tlf. 909 53175

Sikker og enkel autentisering

●

Bredbåndsfylket tilbyr sikker autentisering via
sitt autentiserings-nav

●

Kommunale brukere kan benytte
hjemmehørende domenekonto (AD) for
pålogging

●

Forenkler brukeradministrasjon

●

Autentiseringsløsningen er basert på samme
teknologi som Eduroam

●

Radius protokollen som benyttes muliggjør
kryptert og sentralisert brukergodkjenning

Sikker og enkel autentisering

Dette skjer etter at bestilling av Digitale Senter 2.0 er mottatt
●

Når bestilling er mottatt, vil BBFT og Easymeeting ta kontakt for å planlegge idriftsetting.

●

Instruksjonvideoer for Easymeeting, ﬁnnes her: https://tema.easymeeting.net/instruksjonsvideoer/

●

Vi avtaler tid for gjennomgang av eksisterende videomøterom og setter det opp på Cloud Connect
med H.323 spam ﬁlter. Ved behov for brukeropplæring på utstyret, tas dette når vi er på besøk.

●

Ved ønske om Easymeeting Camera eller Velferdsteknologi pakke, sendes disse til ønsket sted, og
vårt supportsenter støtter installasjon/oppkobling.

Digitale Senter 2.0 er klar til bruk
Vi tilbyr nå alle kommuner å oppgradere til neste generasjons digitale møter.
●
●
●
●

Videomøter via smarttelefoner, nettbrett, datamaskiner og tradisjonelle videosystemer
Norsk support og opplæring fra Easymeetings møteverter
Betydelig reduksjon i lisenskostnader for kommunene
Gjennomgang av eksisterende videomøterom
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Kostnadseﬀektiv totalløsning for video i kommuner
Tilgang på brukerlisenser etter kommunens behov
Autentisering via kommunens egen
brukeradministrasjon (AD)
Plugin for Outlook og Gmail
Høy kompatibilitet og god sikkerhet
GDPR - Deltakerne trenger ikke registrere seg for å
delta i møter
Brukervennlig grensesnitt
Gruppesamtale med inntil 12 deltakere
Kan integreres med responssenter for eldreomsorg
Alle typer eksisterende videosystem kan koples
sammen i Digitale Senter-skyen.
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Easymeeting Servicesenter lokalisert i Tromsø
Vi er klar til å hjelpe deg.

MARIANNE H. JOHANSEN

MIKAEL JOHANSEN

VERONICA HÅKABY

MARIANN GANSMOE

ØIVIND MIDTUN

THOMAS MARTINSEN

Vi hjelper kundene våre med å lykkes i digitale møter!
Du får hjelp til små og store utfordringer i forbindelse med dine videomøter.

●

Personlig support

●

Opplæring

●

Rådgivning/planlegging/gjennomføring

●

Test sammen med oss i forkant av viktige møter

●

Hjelp til feilsøking på videoutstyr

●

Henvis dine møtedeltakere til vårt Servicesenter
ved behov for support

●

Norsktalende Servicesenter

Sosial velferdsteknologi
Brukere kan ha videomøter med familie og venner fra egen sofa!
●
●
●
●

Bruk nettbrett eller bordmodell.
Kompatibelt med alle typer videosystemer, inkludert helsevesenet.
Familie og venner kan ringe med Easymeeting app eller direkte fra
nettleseren, ingen ekstra kostnader.
Inntil 12 deltakere i samme møte
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Velferdsteknologi
Sikker tilgang til videomøte mellom helsepersonell og brukere.
●
●
●

Bruk smartphone, nettbrett eller PC
Møte kan låses av bruker eller helsepersonell
Tverrfaglige team kan delta i samme møte - inntil 12 deltaker steder
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Easymeeting bordmodell
22” touch skjerm - bordmodell

Digitalisere kontakten med kommunens innbyggere?
●

Video katalog på kommunens nettside

●

Alle ansatte kan ha eget Easynummer
(eks. 780006)

●

Søkes opp på navn, epost eller Easynummer
og ringes direkte fra Easymeeting video
katalogen

●

Brukere/admin bestemmer selv tilgjengelighet
og synlighet i Easymeeting-katalogen

Undervisning, kurs og etterutdanning.
●
●
●
●
●

Flere i kommunen kan delta på samme kurs/etterutdanning, uten å måtte reise
Bedre tilgang til kompetanse for alle i kommunen
Tilgang på høyere utdanning via studiesentrene og høyskoler/universitet
Utnytte lærerressurser mellom skolene mer eﬀektivt
Bedre tilgang på språkundervisning

Easymeeting Cameras
Bygget på Android plattform

Enkle løsninger
● Kamera som passer til både små og store møterom
● Kobles til monitor eller dataskjerm
● Støtter Android Apper
● Kan også brukes med S4B
● Trådløs visning av datapresentasjon
● Gjør monitor/dataskjerm til Smart-TV

Easymeeting
Camera

Easymeeting
Camera Pro

