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Ochno bidrar till moderna arbetssätt i
Västerås Stadshus.
Ochno är företaget som på kort tid tagit Sverige och Europa med storm tack
vare deras enkla och världsunika idé – Ett enda uttag för allt, oavsett vilken
teknik eller plattform du använder.Teknikstrul och kabeltrassel byts ut mot
en snyggare, effektivare och mer hållbar arbetsmiljö. Ochno vill modernisera
arbetsmiljöer! Under Stockholm Furniture & Light Fair 4-8 februari visar
Ochno hur morgondagens arbetsytor ser ut tillsammans med Kondator och
Gustafs.

Sedan en tid tillbaka har man i Västerås Stadshus påbörjat en process där
man har infört flexibla arbetsplatser. Ett modernt sätt att arbeta där man
tidigt insåg behovet av att arbetsplatserna behöver vara snygga och
tilltalande för att varje arbetsplats skulle kännas som sin egen. Ett så kallat
Clean Desk koncept var högt på önskelistan och man sökte specifikt USB-C
kompatibla lösningar för detta. Ett lyckokast var att man i samma stad hittade
Ochno. Företaget som var i färd med att lansera sina produkter baserat på
just USB-C standarden med fokus på design och clean desk.
”För mig som ansvarig för all IT infrastruktur för staden, vill jag vara i
framkant vad gäller användande av nya tekniska lösningar för att lösa våra
utmaningar. Ochno är ett av de företagen som kunde erbjuda något som
passar oss med sitt moderna tänk vad gäller enkel teknisk lösning utan avkall
på design. Vi behöver hänga med i utvecklingen om vi fortsatt ska attrahera
och behålla våra medarbetare.” säger Jörgen Sandström, CDO Västerås Stad
Ochno med sitt erbjudande om ett uttag för allt har attraherat stort intresse
från alla stora möbeltillverkare och inte minst Pod tillverkare under de första
mässdagarna på Stockholm Furniture and Light fair. ”Det har minst sagt varit
hektiska dagar här med i princip alla stora aktörer i Sverige som besökt oss
och inte minst flera utländska företag som hittat till oss. Ochno är helt
agnostiskt så det spelar ju ingen roll vilket uttag du har, USB-C är en global
standard så vi är globala från dag ett.” säger Andreas Groth, KAM för Ochno.
Det är sluttampen på mässan och flera stora internationella aktörer väntas
besöka Ochno under kommande dagar. ”Vi adresserar i dagsläget den
kommersiella möbelindustrin men kommer att vara på plats även under
lördagen eftersom det är viktigt för oss att höra vad varje individ tycker och
tänker om Ochnos produkter” säger Olof Ermis, VD för Ochno han fortsätter
”Ochno fokuserar på individanpassat, då måste vi försöka lyssna på så många
individer som möjligt.” avslutar Olof Ermis.
Fördelar för arbetsplatsen:
•
•
•

Clean desk - Rent, fritt och snyggt. All teknik dold under
bordsskivan. Endast uttaget syns.
Demokratisk teknik - Ochno Universal Adapter donglar dig rätt
automatiskt även om du fortfarande har USB-A eller HDMI.
Hållbarhet för både miljö och människa - Styr företagets
energiförbrukning, ytanvändning och arbetsmiljö för att utveckla

hållbarheten.

Dessutom:
•

Världsunik bildlösning för konferensrum - Den enklaste
lösningen för att snabbt få upp en bild på skärmen: Bara tryck på
knappen!

•

Mät, optimera, styr användningen - Du ser enkelt vilka ytor som
används och vilka som är lediga - minut för minut.
Anpassa arbetsmiljön - Du ser luftkvalitet, temperatur, ljudnivå
och ljusstyrka - och kan anpassa individuellt.

•

Ochno revolutionerar – Ett uttag för allt som automatiskt mäter, optimerar
och styr.
Ochno omdefinierar synen på enkelhet, skalbarhet och hållbarhet – genom
att presentera ett och samma system för strömförsörjning, kommunikation
och video. Ochno förändrar hur den uppkopplade världen kommer att se ut.
Visionen är att kabelsanera och helt eliminera komplexitet vid användande av
teknik. Med tjänsteplattformen, Ochno Operated möjliggörs enkel mätning,
optimering och styrning av alla anslutna enheter, vilket bidrar till ett
långsiktigt hållbarhetstänk.
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