
Ps. Vi håber, at du vil finde inspiration på de følgende sider, hvor du kan møde nogle af vores dygtige 
kunder. Teknikken møder du på nettet ved at besøge stjernholmco.dk eller booke et uforpligtende 
møde eller demo med os.

VIDEN DER VIL SPARE DIG FOR MEGET

Din succes er vores ambition

Stort eller småt - vores mål er altid det samme
Om det er køb af et kamera, opbygning af studie, et større 
projekt, integration med AV, uddannelse, data infrastruktur til 
videoproduktion eller bare hjælp til at finde den rette dims, 
så er din succes vores mål.

Produktionserfaring der gør en forskel!
Alle rådgivere hos Stjernholm & Co er folk med 
videoproduktionserfaring. Vi brænder for at spare dig for 
meget ved konstant at udfordre grænserne og simplificere 
arbejdsgange, så du får den korteste og sikreste vej til dit 
resultat.

En holdning der forpligter
Ambitionen om at bidrage til din succes forpligter overalt 
i virksomheden. Fra den måde vi rådgiver, udvælger de 
produkter vi forhandler, udfører projekter, supporterer, følger 
op, tilrettelægger undervisning, -  ja, helt ud til måden en 
pakke pakkes på lageret.

Vi tror på at denne måde at tænke på, 
er en forskel, du vil kunne mærke.
 
Kaerlig hilsen

Stjernholm & Co

Kaere Kunde



Klippestabil, intelligent afvikling & optagelse fra Softron

Softron software gør det svære enkelt.Softron software gør det svære enkelt.
Uanset om du ønsker videoafvikling til live events, at lave en 
videomontage på et museum, afvikle perfekt video kvalitet 
med 7.1 lyd, planlægge og udsende flere samtidige flow tv 
kanaler på kabel/internet, – så har du brug for en solid løsning, 
du kan stole på til at afspille din video. Softron har 30 års 
erfaring bag sig og leverer engageret gratis support.

Et firma efter vores hoved.Et firma efter vores hoved.
Oplev Softron og bliv inspireret, når du ser mulighederne med 
multi kanal optagelse (ingest), afvikling (playout), redigering 
i optagelser, mens de er i gang og ikke mindst grafik (CG).  
Programmerne kan styres på et utal af måder og er bygget 
udelukkende på åbne standarder - Det gør det muligt at 
integrere dem i mange forskellige scenarier.

Hos Softron findes der ikke årlige gebyrer. De eneste 
omkostninger man har, er ved store version opgraderinger.

Få en snak og en demo!Få en snak og en demo!

8 kanals HD ingest system, 2 kanals playout, multicam logging 
og redigering løst med en enkelt Mac Pro computer & Softron 
software

Læs hvordan Thomas Holdt og INmotion gjorde det på:

          stjernholmco.dk/cases

INmotion tog OB-Vognens fleksibilitet til 
et helt nyt niveau med Softron software.

Boe Larsen, en af danmarks førende musikproducere og ejer Boe Larsen, en af danmarks førende musikproducere og ejer Boe Larsen, en af
af det legendariske Millfactory studie i København, havde en 
vision om at tage nu’et ud på nettet og på den måde forbinde 
artister og fans på helt nye måder.

Teknikken skulle være enkel, men kraftfuld. Det førte bl.a. til 
omfattende brug af Softron software.

Se videoen og læs om, hvordan det blev løst på:

          stjernholmco.dk/cases

Video blev en naturlig og intuitiv del 
af musikstudiet

Claus Pilgaard, måske bedre kendt som “Chilli Claus”, er en af 
ildsjælene bag TVAarhus.

Stationen afvikler bl.a. en række lokale indslag i rotation til 
borgerne i Århus via Stofa og YouSee kabelnet, og til resten af 
Danmark via webstreaming. 

Samarbejdet og afvikling er muliggjort af en smart teknisk 
løsning baseret på Softron node/manager software og et 
komplet systemdesign af Stjernholm & Co, der bl.a. muliggør 
planlagte liveudsendelser, digital levering af programindhold 
fra stationens samarbejdspartnere og meget mere.

Mød Chilli Claus og læs hele historen på:

          stjernholmco.dk/cases

7023 7108

Afvikling af kanalen styres fra båden!

Live



LiveStreamingLiveStreamingLive
Få alle med - også dem derhjemme.
Succes med at formidle og streame live på en troværdig måde, 
starter med en seriøs tilgang til dem ude på den anden side af 
skærmen. Det indebærer en engageret  formidling med gode 
billeder og lyd til at fastholde dem, man kommunikerer til.

Hvad skal der til?
Nøglen til at komme i gang starter med et 
møde, hvor vi finder ud af, hvad der skal 
til. Live Streaming er nemt, det svære 
består i at formidle på en engagerende 
måde. Her spiller den rette teknik og 
sammensætning af løsningen en afgørende 
rolle.

Fremtiden er levende billeder
Webinarer, begivenheder, forelæsninger, intern/
ekstern kommunikation, uddannelse, foredrag, 
sport... kun fantasien sætter grænser for, hvor 
livestreaming kan udnyttes til at nå dem, der ikke kan 
være til stede. Vi hjælper med at afdække behovet, 
designe den rette løsning, implementere og uddanne.

Udstyr fra a til z
Det starter med et kamera, og slutter med en streaming 
platform, der kan engagere publikum og holde styr på alt 
indhold. Måske har du brug for at distribuere til mange 
forskellige sociale platforme og måle om, det er en succes. 

Spring usikkerheden over og tal med erfarne 
rådgivere, der kan hjælpe virksomheden 
med at få det maksimale ud af den tid, som 
I investerer.

Prøv ambitionerne af ved at leje først
Leje kan være alletiders mulighed for at 

prøve ambitionerne af inden, der evt. tages 
beslutning om at få sit eget. Vi hjælper med 

alt det tekniske/praktiske og giver en grundig 
instruktion.

Hvad vil du have ud af det?
Book et uforpligtende møde og oplev mulighederne 

med Live Streaming og den seneste teknik.

Se & Hør engagerede sine læsere 
endnu mere med streaming fra Reality 
Awards
  
Ugebladet Se og Hør havde 
i februar premiere på det 
til dato mest vidtgående 
formidlingseksperiment. Her 
forsøgte man med succes at 
integrere det traditionelle 
printmedie med nye digitale 
formater.

En af de hidtil største 
egenproduktioner var 
ugebladets første afvikling 
af Reality Awards. Den stod 
husets tre fotografer for, i “samarbejde” 
med en lejet teknik løsning fra Stjernholm & Co. 

Læs hele historien om Se & Hør’s nye innovative video tiltag på:
            
           stjernholmco.dk/cases 

Badminton Europe Federation sender 
titusindvis af streaming timer til 
badminton fans

Før live streaming havde 
badminton trange kår 
rent dækningsmæssigt. I 
dag kan alle badminton 
interesserede følge intenst 
med, takket være Badminton 
Europes livestream dækning 
på YouTube.

Kanalen har i skrivende 
stund over 4 millioner views 
på YouTube og streamer i 
dag titusindvis af streaming 
timer om måneden gratis til 
alle, der kan lide badminton.  

Læs om Badminton Europes streaming succes på: 

           stjernholmco.dk/cases 

“Live Streaming 
er nemt. 

Det svære består i 
at formidle på en 

engagerende 
måde.”

sales@stjernholmco.dk



Det gnidningsløse workflow lader 
kreativiteten udfolde sig
Tænk hvis filerne ryddede sig selv op 
og godkendelsesprocedurer var et 
spørgsmål om et enkelt klik? Backup og 
sikkerhed kører helt automatisk. 

Tænk hvis arkivet ikke lå og flød på 
utallige harddiske, men var organiseret 
og søgbart i et let tilgængeligt 
superarkiv? 

Uhensigtsmæssige arbejdsgange er 
meget dyrere end de fleste 
tænker over
Eksempel: Hvis en virksomhed med
10 ansatte spilder bare et kvarter 
om dagen pr. medarbejder på 
uhensigtsmæssigheder, svarer det til
at kunne leasing finansiere udstyr for 
*330.000 kr over 48 måneder, alene ved 
at eliminere tidsspildet! 

(*Med udgangspunkt i en månedsløn på 25.000)

Det giver stof til eftertanke, ikke?

Af mediefolk til mediefolk
Storage til videoproduktion skal 
opfylde helt særlige krav til ydeevne 
for at kunne følge med dagens 4K 
video produktioner. 

Da investeringen er en stærk rygrad i 
virksomheden, der ofte gøres for 5 år 
eller mere, er det vigtigt, at det bliver 
en gennemtænkt løsning, der kan 
opfylde behovene nu og i fremtiden.  

Vi har erfaring med alle aspekter af 
videoproduktion, og er derfor i stand til 
at stille de spørgsmål, der leder til den 
optimale løsning for din virksomhed.

Dennis Juhler Aagaard, Storage Specialist og 
support, Stjernholm & Co

Kristoffer Laursen, Storage Specialist, 
Stjernholm & Co

og
Her finder du

7023 7108

Hvis du kan genkende noget af dette... 

         De samme data findes i et utal af kopier.

         Projekter og filer er spredt på mange forskellige medier uden styring.

         Eksterne harddiske flyder mellem arbejdsstationerne.

         Backup og arkivering bliver ikke udført, selvom alle ved det er vigtigt.

         Der er meget ventetid på at kopiere og sikre data.

  ... så vil din virksomhed kunne få meget ud af et uforpligtende møde 
  med Kristoffer og Dennis!

Det starter med et uforpligtende møde!

effektivitet
Her finder du

effektivitet
Her finder du

lønsomhed M2Film er klassens frække dreng indenfor både reklamefilm, 
animationsfilm og entertainment. Virksomheden er vokset i et 
utroligt tempo  fra otte medarbejdere til 300 på 10 år 
   
M2Film har produceret nogle af de mest epokegørende ting 
i branchen.  For eksempel den helt- ud- til -kanten- actionfilm- 
commercial om det førhen så ydmyge busselskab Midttrafik. 
M2Film leverer indhold til globale virksomheder og deres 
verdensomspændende reklamekampagner. 

M2Film havde brug for en serverløsning, som kunne tage 
virksomhedens workflow til nye højder, med kvalitet, hastighed 
og sikkerhed. 

Læs mere om hele M2Film projektet og ELEMENTS løsningen på:
         
           stjernholmco.dk/cases

M2Film - vokseværk og sikkerhed krævede ualmindelig storage

Larsen VFX kom perfekt fra start med 
Nastar storage
Larsen VFX arbejder tæt sammen med reklamebureauer 
og produktionsselskaber, når der laves efterarbejde på 
reklamefilm til biograf, TV og online medier. 

Den professionelle tilgang til alle aspekter af billederedigering 
er blandt de vigtigste parametre for, at Larsen VFX kan 
servicere deres kunder og løse deres opgaver – og det var 
omdrejningspunktet, da virksomheden sidste år skulle flytte 
fra Frihavnen til Bredgade 76.

“I den proces skulle vi bruge en rådgiver, som kunne hjælpe 
os med at “oversætte” vores kreative og operative behov til 
maskinkraft og konfiguration med respekt for workflowet og 
uden at gå på kompromis med kvaliteten.”

Hvordan det hele lykkedes for Larsen VFX kan du læse på: 
          
           stjernholmco.dk/casesDet starter med et uforpligtende møde!

sales@stjernholmco.dk



Thomas Knudsen, IT og sikkerhedschef, M2Film

M2Film er klassens frække dreng indenfor både reklamefilm, 
animationsfilm og entertainment. Virksomheden er vokset i et 
utroligt tempo  fra otte medarbejdere til 300 på 10 år 
   
M2Film har produceret nogle af de mest epokegørende ting 
i branchen.  For eksempel den helt- ud- til -kanten- actionfilm- 
commercial om det førhen så ydmyge busselskab Midttrafik. 
M2Film leverer indhold til globale virksomheder og deres 
verdensomspændende reklamekampagner. 

M2Film havde brug for en serverløsning, som kunne tage 
virksomhedens workflow til nye højder, med kvalitet, hastighed 
og sikkerhed. 

Læs mere om hele M2Film projektet og ELEMENTS løsningen på:
         
           stjernholmco.dk/cases

M2Film - vokseværk og sikkerhed krævede ualmindelig storage

Larsen VFX kom perfekt fra start med 
Nastar storage
Larsen VFX arbejder tæt sammen med reklamebureauer 
og produktionsselskaber, når der laves efterarbejde på 
reklamefilm til biograf, TV og online medier. 

Den professionelle tilgang til alle aspekter af billederedigering 
er blandt de vigtigste parametre for, at Larsen VFX kan 
servicere deres kunder og løse deres opgaver – og det var 
omdrejningspunktet, da virksomheden sidste år skulle flytte 
fra Frihavnen til Bredgade 76.

“I den proces skulle vi bruge en rådgiver, som kunne hjælpe 
os med at “oversætte” vores kreative og operative behov til 
maskinkraft og konfiguration med respekt for workflowet og 
uden at gå på kompromis med kvaliteten.”

Hvordan det hele lykkedes for Larsen VFX kan du læse på: 
          
           stjernholmco.dk/casesDet starter med et uforpligtende møde!

sales@stjernholmco.dk



Den rigtige løsning - er den der bringer dig til dit mål

Studie løsninger fra a til z
Kamera, lys,Kamera, lys,Kamer  lyd og……. Værsgo!
Det moderne studie kan etableres i alt fra et hjørne i 
virksomheden til et stort dedikeret rum. Det kan også være 
helt mobilt, hvis det kræves. Moderne lysteknik giver flotte 
billeder uden at lave en masse varme. Selv billigere kameraer 
kan producere flotte skarpe billeder. Green Screen bagtæppe 
giver mulighed for at skabe lige præcis, den bagrund man 
ønsker. Afhængigt af, hvor mange ressourcer der er til at 
kunne betjene udstyret og ikke mindst typen af optagelse, 
der skal laves, sammensætter vi en individuel teknisk løsning, 
der sikrer en effektiv og sjov arbejdsgang fra ide til færdigt 
resultat. 

En succes-fokuseret partner fra start til slut
For os handler det om, hvordan vi kan bidrage til, at du, både 
før og efter købet, får mest mulig succes med dine ideer.  
Derfor fokuserer vi ikke bare på at levere det rette tekniske 
udstyr, men i høj grad også på at kunne levere individuel 
undervisning, kurser og driftsupport, skræddersyet til 
behovet.

Se det i praksis
Hos os er der selvfølgelig alle muligheder for at se 
koncepterne i praksis. Du kan nemlig opleve det hele i vores 
forskellige demorum, hvor vi kan lave individuelle “proof of 
concept - opstillinger”. Det sikrer, at du kan danne dig et reelt 
indtryk, og at vi får de tekniske udtryk helt ned på jorden. Vi 
tilbyder også at leje systemer ud, så du kan testkøre inden 
køb.  

Tal med os
Kontakt os og træk på vores mange års erfaring og viden, 
der dækker kamera, lys, lyd, studie, efterbearbejdning og 
streamingløsninger i alle kategorier og størrelser.

Nærum Gymnasium løfter 
undervisningen ud af klasseværelset 
med levende billeder og medieværksted

Nærum Gymnasium har dristige visioner med skolens 
nyåbnede medieværksted. Det skal bruges til pædagogisk 
udviklingsarbejde blandt lærerne og til at producere 
undervisningsvideoer.

“Nærum Gymnasium lægger stor vægt på nytænkning og 
udvikling,” fortæller Søren Søberg Poulsen.  “Derfor skal 
medieværkstedet også bruges til pædagogisk udviklingsarbejde 
blandt lærerne og til at producere undervisningsvideo.”

“I traditionel gymnasieundervisning forbereder eleven sig 
derhjemme i enrum. Bagefter kommer eleven hen på skolen og 
får det lærte perspektiveret i plenum. Den læringsmodel vender 
vi på hovedet, så alle elever kan sidde derhjemme og blive 
introduceret til et emne via videostreaming. Når de så kommer 
hen på skolen, kan de gå i dybden med emnet på egen hånd eller 
i grupper. Det kaldes flipped classroom.”

Læs historien om medieværksted og “flipped classroom” på: 

         stjernholmco.dk/cases

7023 7108

Morten Stjernholm, CEO, Stjernholm & Co

ShowDen rigtige løsning - er den der bringer dig til dit mål

sales@stjernholmco.dk



ShowRoomsShowRoomsShowDen rigtige løsning - er den der bringer dig til dit mål

Vi har gjort en betragtelig investering i 
demoudstyr og faciliteter. Det gør os i stand til 
at demonstrere løsninger, vise brugskoncepter, 
afvikle træning/kurser og lade dig sammenligne 
forskellige systemer ved siden af hinanden i et 
realistisk og praktisk miljø.

Ring altid først og lav en aftale 
med os på tlf. 7023 7108. Så 
sørger vi for, at det rigtige 
udstyr er klar, og at der er 
afsat tid til dig.

sales@stjernholmco.dk

Mads Bolding & Jack Johnsen, Kamera specialister, Stjernholm & Co

Leasingomkostninger er 100% fradragsberettiget med det samme, da der er tale om en driftudgift (ligesom husleje).

Du får glæde af nyt udstyr NU, mens investeringen betales i takt med at udstyret anvendes og falder i værdi. 
Med kameraløsninger og IT udstyr er dette lige sagen!

Mulighed for at tilføje og/eller opgradere dele af systemet i leasingperioden på eksisterende aftale.

Udstyret er dit for et fast aftalt beløb (typisk 5% af værdien) efter endt leasingperiode.

Ved at lease belaster man ikke likviditeten - I stedet kan pengene bruges på f.eks medarbejdere. 

Ydelse / restværdi kan skræddersys og tilpasses helt efter virksomhedens ønsker.

Kontakt os uforpligtende og få en beregning og snak om de finansielle muligheder

Leasing finansiering lader dig gøre meget mere - lige nu!
Der kan være store fordele ved at lease sit udstyr fremfor at købe det kontant. Vi bruger udtrykket “leasing finansiering”.

Fordelen ved at lease er:Fordelen ved at lease er:



Vi leverer:

VIDEN DER VIL SPARE DIG FOR MEGET

Shop.stjernholmco.dk har altid åbent! 
I shoppen finder du et udvalg af vores produkter med 
danske beskrivelser og en verden af inspiration og viden.
Hvis du har brug for at tale med en specialist, er vi på 
telefonerne  mandag - fredag kl. 9-17

Vi leverer alt, hvad der hører til 
post produktion: Power Worksta-
tions, netværk,  tilbehør, storage, 
backup, lyd og monitors, projek-
torer, rådgivning, kurser, m.m.

Post produktion

Alt starter ved kameraet. De 
rigtige valg kan spare dig for 
oceaner af tid og skabe de rigtige 
resultater.  Vi har et kæmpe ud-
valg i kamera, tilbehør, lys, lyd & 
studie udstyr.

Kamera, studie & tilbehør

At formidle indhold på en 
levende og engagerende måde 
kræver ofte mere end bare et 
kamera. Vi laver faste løsninger, 
mobile løsninger og har et stort 
udvalg af streamingudstyr.

Live streaming

Work smarter, not harder! Styr på 
dataflowet er hjertet i alle medievirksom-
heder. Vi kan sørge for flow, sikkerhed 
og drift. Vi er specialister i alle de forhold 
der gør storage for video produktion til 
noget særligt. 

Shared Storage & infrastruktur

Du kan leje udvalgte løsninger og pro-
dukter i vores sortiment. Det kan hjælpe 
dig med at tage den rigtige beslutning 
før den endelige investering. Naturligvis 
inklusiv grundig instruktion!

Udlejning gør det let!

Med alle vores løsninger findes der 
mulighed for at lave individulle service 
og support aftaler, der giver lige den 
tryghed du har brug for.

Service og support aftaler

Vi hjælper gerne med at finde den 
rigtige finansiering eller leje mulighed. 
Papirarbejdet sørger vi selvfølgelig også 
for.

Købe, leje eller lease?

Alle former for afvikling og optagelse af 
video, �ernbetjente 24 timers tv station-
er eller smart multikamera optagelse.

Playout & Ingest

Føler du behov for yderligere viden til 
at blive endnu bedre?  Eller ønsker du 
at lære at bruge video som medie og 
undgå alle begynderfejlene?
Vi afholder skræddersyede kurser, der 
individuelt tilrettelægges ud fra ønsker 
og behov.

Kurser

Hold dig up-to-date med vores nyhedsbrev 
der kommer hver tredie uge.
Tilmeld dig her: stjernholmco.dk/nyhedsbrev 

Du kan også følge os på facebook

Få vores nyhedsbrev
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Shop.stjernholmco.dk har altid åbent! Shop.stjernholmco.dk har altid åbent! 
II
danske beskrivelser og en verden af inspiration og viden.danske beskrivelser og en verden af inspiration og viden.
Hvis du har brug for at tale med en specialist, er vi på Hvis du har brug for at tale med en specialist, er vi på 
telefonerne  mandag - fredag kl. 9-17telefonerne  mandag - fredag kl. 9-17

7023 7108


