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Special-Elektroniks Teknikseminarium  
25-26 september, 2018 

 
föreläsningsschema



 
Dag 1, 25 sept

12.45    
Utställningen öppnar

13.30-13.45     
Välkommen 
- Åke Larsson, VD Special-Elektronik 

 
13.45-14.45

   Time to change
Hela AV-industrin håller på att förändras, 

det går från burk till moln, och det går snabbt. 
Vi måste lära nytt och anpassa oss till den nya tiden.

Eller hamna efter.    
 Stijn Ooms, Crestron (engelska)

14.45-15.30
10 HETA ICT teknologiTRENDER
Som ledande telekomföretag ligger också  Ericsson 
långt fram inom global trendspaning. Här presenteras 
10 heta tekniktrender som kommer påverka oss alla.
cristina pandrea, Ericsson (engelska)

15.30-16.00  
Fika 

16.00-16.45   
Äventyr: row around svalbard 
Ingen har någonsin rott runt den norska ögruppen 
Svalbard. Det är först nu det är möjligt då det aldrig 
funnits så lite havsis runt norra Svalbard som nu. Med 
expeditionen, som avslutades i augusti 2018, ville 
Glenn Mattsing sätta fokus på förändringarna i Arktis.  
Glenn Mattsing, Äventyrare

18.00-22.30    
Kvällsaktivitet + middag

erik gustaf geijer

Lokal



 
  

Dag 2, 26 sept Förmiddag

08.30    
Utställningen öppnar  

09.00-09.45   
Digital Signage - växande affärsmöjlighet 
Den här sessionen visar hur en dynamisk kanal 
omformar sättet att kommunicera med både kunder 
och anställda. Vi ger också en inblick i den framtida 
utvecklingen av Digital Signage.
Nicolas Meyer, SpinetiX (engelska) 

10.30-11.15    
Förbättra din IT-säkerhet 
Vi hanterar dagligen många lösenord, ökända för sin 
låga säkerhetsnivå. Vi visar hur enkelt man knäcker 
lösenord och diskuterar hur man förbättrar säkerheten 
samt hur man hanterar incidenter.
Jonathan Kax, c.a.g. security

10.30-11.15  Lokal Selma lagerlöf 
WORKSHOP - Active learning spaces * 

11.15-12.00 
nu kommer in home nät via stadsnätet
Många har idag sin uppkoppling via stadsnät. 
Kraven på tillgänglighet växer och nu utökar 
näten sina möjligheter i hemmen. 
Johan Westerberg, Genexis

 
09.00-09.45   

Erfarenheter från Live Streaming Studios
 Fler och fler företag live streamar. Ephiphan 

driver själv 3 st studios. Här presenteras vem som 
streamar och varför samt många erfarenheter från  

live streaming som vi fått genom åren.
George Herbert, Epiphan (Engelska)  

  

 
 

10.30-11.15   
varför, och när, ska man kalibrera bild?

Vad är egentligen en bra bild? Vad innebär HDR? Och 
varför är kontrast så viktigt? Vi visar på nyttan av 

att kalibrera bild i befintligt utrymme med praktiska 
exempel. Vi passar också på att förklara många av de 

ibland knepiga begreppen.
Jacob sernefell, special-elektronik   

 

 
 

11.15-12.00  
hur mycket betyder Projektionsytan  

för bildkvalitén?
Utan rätt förutsättningar kan en projektor aldrig 

leverera optimal bild. Hur väljer du en projektionsyta som 
framhäver bilden snarare än försämrar den? 

Vad ska du leta efter och framförallt, vad bör du undvika?
Christoffer fagerström, special-elektronik

12.00-13.30  
Lunch  

* WORKSHOP - Active learning spaces
    Prova på aktivt lärande - den nya tekniken för moderna utbildningsmiljöer. 
    En praktisk workshop som ges vid 3 tillfällen under dagen.

Workshop om aktivitetsbaserat lärande som tar 
undervisningen till en högre nivå.
Andreas ganahl, wolfvision  (engelska)

09.45-10.30   
Fika

erik gustaf geijer

Lokal

fröding



 
 

15.30-16.15   
Hospitality - från intetsägande envägsmedia  
till in-room interaktivitet
Johan kommer berätta vad som idag efterfrågas  
av gäster på t.ex. hotell och sjukhus och vad 
interaktivitet kan tillföra?
johan nantin, special-elektronik

14.15-15.00   
Designa entertainmentlösningar för  

hemmet med Line Source högtalare

14.15-15.00
Ur en programmerares perspektiv  
Som programmerare kommer man ofta in sent i projekt 
där mycket redan är bestämt. Här får du inblick i vad som 
behövs för att driva projekten snabbare, effektivare och 
därmed också lönsammare. 
Patrik Lindahl, SPECIAL-ELEKTRONIK 

15.00-15.30  
Fika

14.15-15.00  Lokal Selma lagerlöf  
WORKSHOP - Active learning spaces *

16.15-16.30  
Avslutning

15.30-16.15 
Dante: Audio över IP 

Genom att nyttja nätverket förenklas den 
problematik som tidigare fanns med att distribuera 

ljud i stora system och långa avstånd. 
Vi reder ut begrepp som Dante, AES 67 och AES 70, 

var de används och varför.
mats rundlöw, yamaha

13.30-14.15
BioCentric Lighting
Vad är hälsosamt ljus? Senaste forskningen handlar 
om hur ljuset kan användas för ökad produktivitet, 
bättre hälsa och effektivare inlärning.
truls löwgren, Brainlit

13.30-14.15  
HDCP2.2: Utmaningar vid systembyggnad

Implementeringen av HDCP2.2 kan vara en utmaning  
- varför då, och vad ska man tänka på för att inte  

bryta kedjan av handskakningar.
Felix Kleisen, Panasonic 

13.30-14.15  Lokal Selma lagerlöf  
WORKSHOP  - Active learning spaces * 
Workshop om aktivitetsbaserat lärande som  
tar undervisningen till en högre nivå.
Andreas ganahl, wolfvision  (engelska)  
  

 
Dag 2, 26 sept  eftermiddag

Workshop om aktivitetsbaserat lärande som  
tar undervisningen till en högre nivå.
Andreas ganahl, wolfvision  (engelska)  

* WORKSHOP - Active learning spaces
    Prova på aktivt lärande - den nya tekniken för moderna utbildningsmiljöer. 
    En praktisk workshop som ges vid 3 tillfällen under dagen.

Vi reder ut skillnaden mellan Point source respektive  
Line Source högtalare och hur de fungerar.

Här diskuteras även fördelar med Line Source i moderna 
hemmamiljöer och hemmabio, case study och vi  

får exempel från tidigare installationer.
luc guillaume, wisdom audio (engelska) 

erik gustaf geijer

Lokal

fröding


