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Videomöten för fler!  
	  
Prodoc lanserar nu videotjänsten Managed Video Services  
(MVS) och gör videokommunikation i HD-kvalitet tillgänglig  
för en betydligt bredare målgrupp än tidigare. Video ska vara  
enkelt att köpa, leva med och det ska fungera för alla typer av företag. 

Videoklienter, inspelning/streaming och bryggportar för flerpartssamtal med 
video har tidigare varit lite komplicerat, dyrt och inte anpassningsbart på det sätt 
som många önskar. MVS erbjuder videokommunikation i HD-kvalitet till en 
betydligt bredare grupp av företag, då priserna har blivit rimligare. Tidigare har 
den här nivån av videokvalitet ofta varit förenad med en ganska hög prislapp. 
 
– Väldigt få kunder vill idag äga hårdvara och drift – de vill snarare få en fast 
budgeterbar kostnad och ett tydligt SLA (Service Level Agreement). Framförallt 
vill de ha en flexibel samarbetspartner som inte sitter fast i gårdagens teknik. 
Detta har vår nya kund A&R Carton förstått berättar Mattias Juth, Business Area 
Manager, MVS. 

MVS funktioner är molnbaserade utifrån redundanta datahallar i säkra bergrum. 
Det gör att MVS erbjuder 99.9% garanterad tillgänglighet på funktionen. 
 
Som Expert Partner till Lifesize kan Prodoc möta marknadens växande krav på 
funktion och ekonomi. MVS bygger på den senaste teknologin från bl.a. Lifesize. 
 
– We are delighted to strengthen our cooperation with Prodoc on their Managed 
Video Services, which complements perfectly their great video conferencing 
portfolio to meet customer’s needs. With their high skills on solution oriented 
selling and service oriented consultation we are glad to work with Prodoc on an 
Expert level to ensure highest quality service for both companies in large 
customer environments, but also in the mid-size company business, säger 
Georges Millet, Regional Director, Mature Markets at LifeSize.  
 
För mer information, kontakta: 
Mattias Juth 
Business Area Manager, Prodoc Managed Video Services 
08-410 393 86  
mjh@prodoc.se 
 
För pressmaterial och högupplösta bilder, besök vårt pressrum: 
http://www.cisionwire.se/prodoc 
 
Prodoc är en av Sveriges ledande IT-leverantörer inom informationshantering med fokus på dokumenthantering, 
informationsflöden och effektiva möten. Prodoc är fristående generalagent för Nashuatec i Sverige, ett varumärke 
inom Ricoh International B.V. Amstelveen, Nederländerna, som erbjuder världsledande produkter och lösningar inom 
dokument- och informationshantering. Dessutom är Prodoc partner till Logitech Europe och samarbetar med LifeSize 
Communications. På våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Nässjö arbetar 130 personer, och vårt 
återförsäljarnät består av 80 partners över hela landet. Prodoc är leverantörsoberoende och omsatte 2012  
ca 320 miljoner kronor. För mer information, besök www.prodoc.se 

 


