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BAKGRUND

När pandemin slog ställdes Hogia inför samma utmaningar som många andra företag. De 
investerade därför  i studioteknik för att kunna fortsätta erbjuda seminarier och evenemang till 
både anställda och kunder. Hogia testade några olika streaminglösningar, men tyvärr uppfyllde  
ingen deras höga krav på kvalité. Det var då de vände sig till Quickchannel för hjälp.

UTMANINGAR MED ANDRA 
LÖSNINGAR

• Ingen varumärkesigenkänning och 
generiskt utseende på webinarier. 

• Begränsad säkerhet och inget bra sätt 
att kunna följa upp tittarstatistik. 

• Stora investeringar i avancerad AV men 
låg kvalitet på streaming output vid 
webinar.

LÖSNINGAR MED 
QUICKCHANNEL

• Möjlighet att kunna designa egen spelare 
utefter företagets grafiska profil. 

• E-postregistrering, lösenordsskydd och 
omfattande statistiska rapporter. 

• Integrerad AV-lösning med Quickchannel 
på några minuter där de kan bestämma 
kvaliteten på ljud och video.

FÖRETAG
Hogia

BRANSCH
IT

OM FÖRETAGET
Hogia erbjuder ett brett utbud av branschlösningar inom 
företagsadministration och transport.



”24 timmar efter att ha kontaktat Quickchannel, gick vi 
live med ett streamat webinar med deras lösning. Vi fick 
exceptionellt bra service och snabb hjälp, vilket gjorde det 
enkelt att komma igång med kort varsel.

Den goda servicen, användarvänligheten och förmågan 
att anpassa systemet till Hogias eget varumärke var de 
viktigaste argumenten till varför vi valde Quickchannel som 
streaminglösning”

DEN TEKNISKA LÖSNINGEN 

Om du vill lära dig mer om Quickchannel och hur våra video- och streaminglösningar 
kan revolutionera ditt företag, tveka då inte att kontakta oss här så berättar vi mer!

Eva Falk,  Bolagschef 
på Hogia Institutet
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