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Historik MDK RCC sydöst

Workshop oktober 2016

Beslut att ta fram en MDK Standard som ska presenteras vid 

nästa workshop oktober 2017

Arbetsgrupp skapades mars 2017

Verksamhet och tekniskpersonal från Kalmar, Linköping och 

Jönköping träffas för att gemensamt ta fram en gemensam 

lösning för MDK standard.

Workshop oktober 2017

Lösning presenteras och godkännes. Beslut att ta fram ett 

underlag innan årsskiftet Samt att skapa ett teknikråd.

December 2017

Beslutsunderlag skickas in för godkännande.

Februari 2018

Beslutsunderlag godkänd och allt ska inventeras när i tiden samt 

kostnader.



Beslutsunderlag MDK RCC sydöst

Kommunikation

2 codec system. Video + 2 content kanaler

Hårdvara

Hitta en lämplig lösning hårdvarulösning för både befintliga och 

nya MDK rum. 

Belysning

Lämplig punkt belysning för MDK rum.

Högtalare

Bra ljud och att det kommer framifrån.

Mikrofon (tak)

Bra ljudupptagning så alla kan prata i normal tonläge.

Administration

Mindre adressböcker, namnstandard, reservplan



Hur ser det då ut? MDK RCC sydöst

Region Jönköpings län

Har idag 3 ströms lösning som behöver kompletteras med 

ytterligare en codec för att klara 2 codec system. Avtalsbundna 

till 2019.

Nya MDK på gång som följer beslutet.

Region Östergötland

Klarar i dag både 3 ströms och 2 codec. Flesta avtal löpt ut och 

kommer att rikta in sig på endast 2 codec. Även plan på nya 

MDK rum, följer beslutet.

Landstinget i Kalmar län

Klarar 3 ströms och 2 codec, Nya MDK rum blir 2 codec enligt 

beslut.

Samtliga ovan är väl införstådd med att följa 

beslutet. Väldigt positivt.



Tiden, när är det klart? MDK RCC sydöst

Vi har en del punkter som vi måste åtgärda:

• Befintliga avtal

• Tillägg till avtal

• Avtal på delar av MDK rum, tex Styrsystem mm

• Även om vi vet 2 codec så tittar vi på ny modern hårdvara.

• Gemensam standard för adressböcker för 2 codec.

• Allt gammalt ska tas bort, bland annat bara godkänna 

uppkoppling mot virtuella rum.

Problemet är att vi måste göra allt samma dag för att 

minimera driftstoppet som uppstår.

Som planen ser ut just nu i tid.

Hösten 2018



Nytt som kommer. MDK RCC sydöst

Funktion

Idag så ser vi MDK som en produkt som avser ett antal olika 

hårdvarudelar som bygger ett MDK rum. Vi ska istället från 

leverantörer se det som en funktion.

Jag vill att MDK ska klara detta, sen ansvarar leverantören för att 

detta uppfylls. 

Hårdvara

Idag bygger man oftast ett MDK av många komponenter som blir 

dyrt och större risk för fel.

Såg bland annat en offert från en leverantör till ett nytt MDK rum. 

Komplicerad och dyr.

Men om vi ersätter ovanstående med en en ny produkt som 

klarar allt så minskas felkällor betydligt.

Det mest positiva är att denna lösning minskar kostnaden upp till 

ca. 40 % och vi får en betydligt bättre prestanda.



Installation ny lösning Klinfys Region 

Östergötland. MDK RCC sydöst




