Video Broadcast / Webinars
Kostnadseffektiva digitala möten som når ut

Video broadcast och Webinars är effektivt för att nå ut med information och budskap till stora grupper av
människor (anställda, partners, kunder etc.). Uclarity är specialister på både teknik och arbetssätt för digitala
möten. Vi hjälper bolag och berörda avdelningar (IT, Marknad etc.) att lyckas med digitala livesändningar
oavsett om dessa görs via tekniska plattformar från Microsoft, Facebook, Adobe eller YouTube.
Syfte
•

Identifiera användningsområden och målgrupper där
Video Broadcast / Webinars / Livesändningar tillför
stor verksamhetsnytta

•

Identifiera teknik och arbetssätt som gör att IT- och
Marknadsavdelningen kan producera egna
kostnadseffektiva Video Broadcast / Webinars

Tillvägagångsätt
1. Utvärdering och analys av tekniska förutsättningar för
att kunna genomföra egna livesändningar. Inkluderar
utvärdering av tekniska lösningsalternativ, behov av
nätverkskapacitet etc.
2. Identifiera vilken typ av livesändningar som ska
genomföras, t.ex.; Information från ledning eller
avdelningschefer till stora grupperingar av anställda,
Heldagskonferenser såsom kickoff eller lanseringar,
Utbildningar till större grupperingar av anställda,
Externa livesändningar till kunder, media eller
samarbetspartners
3. Framtagning av koncept för olika typer av livesändningar, rekommendation på teknisk utrustning
och studio

Leverans / Resultat
❑ Sammanställning av tekniska förutsättningar för
Video Broadcast / Webinars / Livesändningar
❑ Förslag på optimering av egen fysisk ”studio”;
belysning, akustik, möblering etc.
❑ Förslag på teknisk plattform och utrustning; system,
datorer, kameror, mikrofoner, mixerbord etc.

4. Utbildning av interna resurser för att kunna planera
och producera egna livesändningar

❑ Utbildning och coachning av interna resurser för att
kunna planera och producera egna livesändningar

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

❑ Framtagning av riktlinjer och användarhandledning
för video broadcast / webinars (s.k. Video
CookBook)

6. Dokumentation av koncept och rekommenderade
produktionsuppsättningar som identifierades
tillsammans med uppdragsgivaren

❑ Presentation av rekommenderat tillvägagångsätt till
styrgrupp eller verksamhetsrepresentanter

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 moderna
kommunikations- och samarbetslösningar. 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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