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Introduktion

När industrier runt om i världen införde modernare former av teknik i pandemins kölvatten blev det 

mycket snabbt nödvändigt att förbättra säkerheten och omfamna den digitala omvandlingen. 

Samarbete online har utgjort en stor del av affärslandskapet, där webinarier har avancerat och blivit 

en livlina för många yrkesverksamma.



Så har även fallet varit för den tyska rymdorganisationen DLR. DLR, som grundades 1907, är 

förbundsrepubliken Tysklands forskningscentrum för flyg- och rymdteknik och finns på mer än 30 

platser. DLR stärker Tysklands ställning som en utmärkt plats för forskning och industri genom att 

bedriva forskning och utveckling inom områdena flygteknik, rymd, energi, transport, säkerhet och 

digitalisering.



Företagets 10 000 anställda har alla ett gemensamt uppdrag – att utforska jorden och rymden och 

utveckla teknik för en hållbar framtid. DLR använder expertisen från sina 55 forskningsinstitut och 

anläggningar för att utveckla lösningar som gynnar samhället och framtida generationer. Dessutom 

bidrar organisationens arbete till att befästa Tysklands internationella konkurrenskraft som 

högteknologiskt centrum.




Partnerskapet med Quickchannel


DLR kontaktade Quickchannel när man sökte en lösning som skulle göra det möjligt att prata med 

flera användare utan att behöva använda flera licenser. Behovet av att kommunicera med större 

spridning gjorde att man sökte efter en streaminglösning som kunde nå ut till många människor. 

Med den skulle deltagarna kunna lyssna och ta del av information på ett enkelt sätt, oavsett om det 

gällde webinarier, sändningar eller bara allmän kommunikation.



Det började som en inspelningsstudio för att spela in uttalanden för verkställande direktörer och 

budskap under COVID-19, men snart övergick man till att skapa webinarier. För närvarande arbetar 

DLR med att ersätta de nuvarande videorna på sin webbplats med videor på Quickchannel-

plattformen, och som en del av policyn för hybridarbete kan videorna streamas till en bredare 

publik.


Når rätt målgrupp på ett säkert sätt


DLR har forskare som arbetar över hela världen och kontakter i många länder som alla är kopplade 

till stora vetenskapliga institutioner. Stora organisationer och partnerskap är beroende av 

samarbete på distans i sin dagliga verksamhet, och eftersom det i många fall inte längre anses 

nödvändigt att resa sparas strömmar och webinarier på begäran för att kunna ses när som helst. 

Det här är mer effektivt än massmöten på nätet.



Eftersom säkerheten är en viktig faktor för DLR var Quickchannels GDPR-efterlevnad och mycket 

säkra plattform en av de avgörande faktorerna för partnerskapet. Allt från säkerhetsinställningar på 

hög nivå till lösenordsskydd finns tillgängligt på plattformen, så att användarna kan känna sig trygga 

när de kommunicerar via tjänsten.




”Quickchannels stöd har varit ovärderligt, och det har varit bra att få deras 

hjälp när vi behövde övervinna utmaningarna med COVID-19. Vi har blivit 

inspirerade att använda webinarier i stället för regelbundna möten ansikte 

mot ansikte och större möten online, eftersom vår erfarenhet av 

Quickchannel och plattformen har gynnat både oss och våra partner. Vi ser 

fram emot att fortsätta vårt partnerskap och vi förväntar oss att DLR:s 

institut och institutioner kommer att använda plattformens funktioner i 

ännu högre grad.”



- André Bernhardt, CIO på DLR –


DLR har använt plattformen för webinarier nästan varje vecka, parallellt med de många 

inspelningar som görs. De regelbundna strömmarna har fått mycket bra feedback från 

slutanvändarna och är något som företaget kommer att fortsätta att använda framöver.


64% ökning på ett år



När man jämförde data från 2022 till 2021 såg DLR en 64-procentig ökning av antalet webinarier 

och evenemang som anordnades, vilket visar på en exponentiell ökning av användningen av 

Quickchannel-plattformen under en kort tidsperiod.



Webinarier och föreläsningar i siffror
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