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UTMANINGEN

Skanska är ett globalt byggbolag vilket grundades 1887 i Sverige. Med bolagets spridda kontor och
organisation i flera länder har de haft utmaningar att nå ut med information internt på ett säkert,
enkelt och skalbart sätt. 
 
- Vi använde Skype for Business för att göra större events förut men vi hade alltid svårigheter att
hantera eventet och leverera god ljud- och bildkvalitet. Med dessa utmaningar började vi se oss om efter
en streaming- och recordinglösning och hittade Quickchannel, berättar Fredrik Goliats - Head of Video
Communication på Skanska i Norden.
 
 

 www.quickchannel.se
08 - 32 65 47

 
 
Quickchannel Bridge för streaming och
inspelning av videokonferensmöten som hålls i
virtuella mötesrum från Pexip. 
 
Quickchannel Broadcast används i deras
auditorium där de streamar från sin encoder för
stora event med live producent-läge och chatt-
moderator. 
 
Quickchannel Create används för
videoredigering, indexering och statistik över hur
många tittare de har och vilket video material som
får bra spridning internt.
 
Quickchannels molntjänst som levereras av
Quickchannels Guldpartner Office Management.

Skanska har varit Quickchannel-kund sedan
2018 och de började använda lösningen för
interna föreläsningar, seminarier,
informationsmöten och information från
ledningen. Utan någon intern marknadsföring
har lösningen med dess möjligheter spridits
via "word-of-mouth" och används nu även för
interna utbildningar, föreläsningar och
finansiell kvartalsrapportering internt.
 
 - När någon bokar vårt auditorium får de
automatiskt frågan om de också vill boka
inspelning eller ett livestreamat event. 
Genom att göra detta valet tillgängligt har
användandet och behovet ökat markant
internt, fortsätter Fredrik Goliats. Och med
Quickchannels funktionalitet att spela in och
streama från videokonferensrum, laptops och
vår encoder i vårt auditorium ger det oss en
flexibel och kraftfull plattform för vår interna
kommunikation. Vi har kört både små och
stora event och vi har inte haft en enda glitch.

Den tekniska lösningen hos Skanska

TILLSAMMANS MED OSS

"DE STORA FÖRDELARNA MED QUICKCHANNEL ÄR HUR ENKELT

DET ÄR ATT ANVÄNDA OCH ATT DET ALLTID FUNGERAR."


