
Rozwiązania z zakresu smart office, których elemen-
tem są systemy audiowizualne, stają się coraz bardziej 
popularne. Wraz z dobrze zaprojektowanym biurem 
technologie decydują o atrakcyjności danego pracodaw-
cy. Zaawansowane narzędzia z obszaru AV wspomagają 
realizację codziennych obowiązków – m.in. usprawniają 
kontakt z klientami oraz współpracownikami, a także za-
pewniają efektywną pracę grupową i zdalną. Przykładem 
wykorzystania nowoczesnych rozwiązań audiowizualnych 
w przestrzeni biurowej jest siedziba firmy Tesko Steel  
w Rybniku.

PROFIL KLIENTA

Działająca od 25 lat spółka Tesko Steel specjalizuje się  
w przemysłowym cięciu i sprzedaży blach. Swoje produkty 
dostarcza do wiodących producentów sprzętu AGD, bran-
ży automotive  do sektora przemysłowego w całej Europie.  
W ramach Grupy, wraz ze swoją spółką zależną Tesko Steel 
Logistic, prowadzącą działalność spedycyjno-logistyczną, 
firma zatrudnia ponad 300 pracowników i posiada 85 wła-
snych samochodów ciężarowych. Dzięki temu jest jednym 
z największych zakładów działających w Rybniku, w całości 
z polskim kapitałem.

- W Tesko Steel stawiamy na innowcje.  Inwestujemy nie 
tylko w nowe linie pro-dukcyjne i powierzchnie magazynowe. 
Mamy świadomość tego, że irma to przede wszystkim 
ludzie. Z tego względu  staramy się zapewnić pracownikom 
jak najlepsze warunki pracy, czego przykładem jest nowy 
budynek biurowy z salami szkoleniowo–konferencyjnymi – 
mówi Tomasz Niemczyk,  V-ce Prezes ds. Finansów Tesko 
Steel.

POTRZEBY KLIENTA 

W 2019 r. oddano do użytku nowy budynek biurowy. 
Nowoczesne środowisko wymagało wdrożenia wielu 
udogodnień i innowacji – przede wszystkim takich, które 
sprzyjają kreatywnej pracy, zapewniają elastyczne 
wykorzystywanie powierzchni, a także pozwalają pracow-
nikom na chwilę  relaksu. Jednym z kluczowych aspektów 
tej inwestycji było zaprojektowanie i wyposażenie 
nowoczesnych sal multimedialnych. Zadanie to 
powierzono firmie Inter Service Rybnik, która zrealizowała 
je we współpracy z firmą Veracomp. 

- Przedstawiciele Tesko Steel zgłosili się do 
nas z prośbą o przygotowanie projektu oraz 
wdrożenie rozwiązań audiowizualnych w salach 
konferencyjnych. Wspólnie z działem projek- 
towym   Veracomp   opracowaliśmy    koncepcję
systemu, która spotkała się z pełną akceptacją ze strony 
klienta. Następnie inżynierowie Inter Service wykonali pełną 
instalację dostarczonych rozwiązań 
– wyjaśnia Mariusz Podleśny, właściciel Inter Service
Rybnik.
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Niezbędnym elementem wyposażenia, służącym do popra-
wy komunikacji i współpracy między pracownikami, part-
nerami i klientami są systemy wideokonferencyjne. Za wy-
soką jakość połączeń w Tesko Steel odpowiadają telefony 
konferencyjne i kamery Poly. 

Znajdujące się w salach elektroniczne flipcharty Samsung 
Flip, to narzędzia które usprawniają pracę nad prezenta-
cjami i dokumentami. Wspierają kreatywność, opracowy-
wanie nowych produktów, koncepcji czy strategii. To jedno 
z kluczowych urządzeń, które powinno znaleźć się w każ-
dym nowoczesnym biurze. 

Biurowiec Tesko Steel jest przykładem miejsca, w którym 
nowoczesny design wraz z dobrze zaprojektowanym sys-
tem audiowizualnym tworzy optymalne środowisko pracy.
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ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA 

Pracownicy Tesko Steel mogą korzystać z nowocze-
snego biura, mając do dyspozycji pięć sal szkoleniowo– 
konferencyjnych, które wyposażono w sprzęt wiodących 
producentów. 

Jednym z głównych założeń projek-
tu była pełna integracja zastosowa-
nych rozwiązań, co czyni system nieza-
wodnym oraz intuicyjnym w obsłudze. 
Wystarczy, że użytkownik skorzysta  
z jednego czytelnego panelu kontrolnego zlokalizowanego  
w sali, a system zadba o dostosowanie multimediów oraz pa-
rametrów pomieszczania do określonych potrzeb użytkowni-
ka – zapewnia Dawid Filo, Projektant Systemów Audiowi-
zualnych, Veracomp

Systemy sterowania Crestron to centrum zarządzania 
każdą z sal. Po wejściu do miejsca spotkania, użytkow-
nicy otrzymują możliwość wyboru z panelu dotykowego 
opcji wideokonferencja lub prezentacja. Dzięki temu sys-
tem może automatycznie ustawić odpowiednie oświetle-
nie, opuścić rolety w oknach i skonfigurować urządzenia  
audiowizualne. Uczestnicy mogą rozpocząć prezentację bez 
podpinania dodatkowych kabli. Możliwość taką zapewniają 
systemy bezprzewodowej prezentacji Barco ClickShare.

Za wyświetlanie treści multimedialnych odpowiadają roz-
wiązania Samsung. W największej z sal obraz prezentowa-
ny jest na ścianie wideo zbudowanej z 9 cienkoramkowych 
wyświetlaczy. W pozostałych pomieszczeniach zastosowa-
no ekrany wielkoformatowe o przekątnych od 55 do 75”. 
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