Nå ut till hela organisationen med webbsändningar
Kostnadseffektiva digitala möten som når ut

Lösningar för att kunna organisera och genomföra webbsändningar till alla anställda eller även till externa deltagare
har utvecklats snabbt. Numera är det fullt möjligt att med egna interna resurser att planera och genomföra
högkvalitativa och kostnadseffektiva digitala webbsändningar i realtid.
UClarity hjälper med att utvärdera verksamhetens förutsättningar för webbsändningar samt utveckla ett praktisk
koncept och uppsättning som passar för just er verksamhet. Vi har erfarenhet både från privat och offentlig sektor.
Syfte
•

Utveckla kundanpassad koncept och utbilda resurser för
att kunna genomföra webbsändningar på ett enkelt och
kostnadseffektivt sätt

Tillvägagångsätt
•

Steg 1: Utvärdering och analys av tekniska förutsättningar
för att kunna genomföra egna webbsändningar. Detta
inkluderar utvärdering av lösningsalternativ och evt
nätvärksanalys

•

Steg 2: Identifiera vilken typ av webbsändningar som
kunden önskar kunna exekvera. Exempel: Information från
ledning eller andra företagsgrupperingar till många
anställda, Heldagskonferenser, Utbildningar till
grupperingar internt/externt, Externa webbsändningar för
kunder, media eller partners

•

Steg 3: Utveckla webbsändningskoncept för olika typer av
möten och rekommenderad teknisk utrustning.

•

Steg 4: Utbildning av interna resurser för att kunna
planera och producera webbsändningar

•

Steg 5: Planera och genomföra test-webbsändningar samt
bistå som stöd i produktion av skarpa sändningar.

•

Steg 6: Dokumentation av koncept och rekommenderade
produktionsuppsättningar som identifierades med
kunden. Presentation för relevanta grupperingar

Leverans / Resultat

❑ Dokumenterad verifikation av tekniska förutsättningar
för webbsändningar
❑ Utbildning och coachning av interna resurser för att
kunna planera och producera egna webbsändningar
med befintlig lösning (t.ex. Skype Meeting Broadcast
eller Microsoft Stream/ Teams)
❑ Rekommendationer för anpassning av specifika lokal
med utrustning för att kunna användas för
webbsändningar
❑ Dokumentation av rekommenderade uppsättningar
och produktionsförfarande för webbsändningar i form
av en CookBook

UClarity består av seniora konsulter med mångårig erfarenhet från IT, telekom och verksamhetsrådgivning. Våra kompetenser
sträcker sig från strategisk rådgivning, upphandling, teknisk arkitektur till lansering av digitala möten och digitalt arbets sätt.
UClarity har genomfört +500 projekt med svenska och internationella bolag vilket gett oss unik erfarenhet inom området.
Behöver ni en guide på er resa? Kontakta oss!
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