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1 Tips 
Välj att ha möten i ett utrymme som har neutral bakgrund. Tänk igenom ifall det kan uppstå störande 

ljud från omgivande rum och så att ej samtalet kan uppfattas utanför rummet. Om man deltar direkt 

från sin laptop eller mobiltelefon/surfplatta så är det rekommenderat att använda headset eller en 

extern konferenshögtalarte med högtalare och mikrofon inbyggt, eftersom den inbyggda mikrofonen 

i enheten annars kan fånga upp ljud från högtalarna vilket kan orsaka eko och lite oljud. 

2 Utrustning för anställda inom Västra Götalandsregionen 
Utrustning för distansmöte finns i VGR IT serviceportal: Serviceportal 

Hem / Alla kataloger / IT / Presentation och konferens 

 

3 Utrustning för anställda inom Kommun  
Kontakta er lokala IT-avdelning för att få information om hur ni beställer utrustning till distansmöten. 

  

https://vgregion.service-now.com/sp?id=sc_category&sys_id=664f3accdb384898934af3d31d9619e5&catalog_id=e0d08b13c3330100c8b837659bba8fb4
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4 Utrustning för privata vårdgivare och enskilda 
Det finns många utrustningar som fungerar med distansmöte. Observera att det finns utrustning som 

är märkt med ”Certified for Microsoft” vilket ger en viss trygghet i att produkten fungerar ihop med 

Pexip.  

Det finns flera leverantörer som erbjuder olika utrustningar: 

Poly 

Jabra 

Logitec 

 

Nedan följer en kort lista med utrustning som kan användas. Observera att det finns många fler bra 

produkter att välja mellan från leverantörer av utrustning för distansmöten. 

 

Högtalare: 

Poly Sync 20 (36 butiker) hos PriceRunner • Se priser nu » 
Logitech P710e – högtalartelefon för handsfreekonferenssamtal 

Jabra SPEAK 510 

Webbkamera: 

Köp LifeCam HD-3000 - Microsoft Store sv-SE 

Logitech Affärswebbkamera med HD, C930e | Lyreco® 

Logitech C925e – 1080p-företagswebbkamera för videokonferenser 

Headset med USB anslutning: 

Logitech H570e – USB-headset med brusreducerande mikrofon 

Headset med USB och 3.5mm kabelanslutning: 

Poly (Plantronics) C5220 Blackwire USB-C stereo headset (dikteringsbutiken.se) 

Trådlöst headset: 

Jabra Evolve2 75 

https://www.poly.com/se/sv
https://www.jabra.se/
https://www.logitech.com/sv-se
https://www.pricerunner.se/pl/267-3200157121/Hoegtalare/Poly-Sync-20-priser
https://www.logitech.com/sv-se/products/headsets/p710e-speakerphone.980-000742.html
https://www.jabra.se/business/speakerphones/jabra-speak-series/jabra-speak-510#/#7510-209
https://www.microsoft.com/sv-se/d/lifecam-hd-3000/8q49lgbw0r58?cid=msft_web_collection
https://www.lyreco.se/p/logitech-affarswebbkamera-med-hd-c930e/124891
https://www.logitech.com/sv-se/products/webcams/c925e-business-webcam.960-001076.html
https://www.logitech.com/sv-se/products/headsets/h570e-usb-noise-cancelling.html
https://www.dikteringsbutiken.se/poly-plantronics-c5220-blackwire-usb-c-stereo-headset
https://www.jabra.se/business/office-headsets/jabra-evolve/jabra-evolve2-75##27599-999-998

