


TV lösning anpassad
för din verksamhet

Virtual Head End



• Nyskapande teknologi där allt styrs
från en plats

• Enkel installation

• Central support och underhåll

• Kostnadseffektivt

• Kan appliceras för verksamheter som
har flera avdelningar

• Lättillgänglig information via TV:n

VARFÖR SKA NI VÄLJA “VHE” SOM 
LÖSNING FÖR ER VERKSAMHET?



VHE tar emot TV-kanaler via 
internet och skickar ut kanalerna 
till TV apparaterna. 
Överföringen är byggd på säkra 
och krypterade strömmar.

HUR FUNGERAR DET?
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Enkel installation

Hanteras av oss och tar 
knappt en dag

Inga antenner eller
paraboler, allt drivs från 
nätverket

INSTALLATION



Fjärrstyrd lösning ger enkelhet

Lösningen använder ert nätverk. 
Så länge nätverket är intakt så
behövs ingen service. 

• Slipp frekvensändringar och
teknikerkostnader

• Slipp byten av krypteringskort

All service sköts centralt

SERVICE & SUPPORT



Skalbar lösning som klarar upp till 
10 000 enheter/TV apparater. 

Samtliga sjukhus och boenden styrs
från en och samma central som sköts
av oss. 

Oavsett vilken lösning verksamheten
använder idag kan man använda
denna central. 

Styr utbudet centralt, slipp lokala
avvikelser. 

FLERA VERKSAMHETER?



KOSTNADSEFFEKTIV LÖSNING

Lägre initial kostnad jämfört med 
traditionella huvudcentraler.

Administrativt effektiv vilket sparar tid

Driftsäker för lägre
underhållskostnader
Central styrning möjliggör samverkan
för flera verksamheter
Hållbarhet för att minimera framtida
kostnader



Din verksamhet kommer
att gynnas av att ha en
kostnadseffektiv, hållbar
samt enkel lösning för att
visa TV

DIN VERKSAMHET



YTTERLIGARE FUNKTIONER

Skapa en bekväm vistelse för
era patienter och brukare

• Kombinera lösningen med 
Chromecast-TV

• Möjlighet att nå ut med 
boendeinformation direkt i
TV:n

• Anpassad fjärrkontroll



Hållbart

Innovativt

Kostnadseffektivt



• Skräddarsydd TV-lösning för 
vård och omsorg

• TV-teknik för dina behov

• TV-kanaler för alla smaker

• Wi-Fi för den nya tv-tekniken

• Ramavtal för kommun och 
landsting oberoende av 
distribution

VAD MER KAN VI ERBJUDA?



TV TEKNIK

Samma TV-system som på hotell fast helt 
anpassat för er verksamhet. 
Information såsom öppettider i cafét, aktiviteter, 
säkerhetsinformation och väder finns 
lättillgängligt i TV:n. Det innebär även 
tidsbesparing för personalen som säkerställer 
att de når ut med all information. 

Även fjärrkontrollen är anpassad efter era 
behov, sluten för att kunna desinficeras och
med färre knappar. 

Vi har dessutom ett urval av TV apparater som
fungerar optimalt med våra lösningar. 





TV KANALER

Hoist Group representerar och har 
rättigheterna att licensiera TV-
kanaler från de största 
programbolagen såsom NENT, 
Discovery Networks, TV4 Media, 
Telia, Tele2, Boxer, Kalejdo med 
flera. Vi erbjuder det bästa 
innehållet i ett och samma avtal, via 
det distributionssätt som passar dig 
bäst.

För speciella event och stora
idrottsevenemang kan vi lätt ge er
tillgång till rätt kanal. Ni kan visa 
VM eller OS för era patienter. 




