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Svar på frågor till AV-medias kundenkät 
Stort tack till er som svarade på vår enkät, och tack för era värmande ord, det hjälper oss i 
vårt fortsatta arbete och utveckling av verksamheten. I det stora hela verkar ni vara mycket 
nöjda med allt från service till tjänster och utbud. Vi fick många kommentarer och frågor från 
er och här ska vi försöka besvara de flesta. 

Repiga skivor 
Vi går igenom varje skiva (DVD) och tvättar/slipar dem i särskild maskin. Vårt mål är att bara 
skicka ut felfria skivor men ibland kan någon missas i ”tvätten” eller repas i transporten. 

Begränsade sökvägar 
Vår sökmotor är ganska oflexibel men det finns lite trix för att lättare hitta det man söker. 
T.ex. att använda ämnessök eller filtrera på målgrupp eller leverantör. Vi kommer inom kort 
att lägga ut en del tips på vår Facebook-sida så gilla oss gärna där för att inte missa något. 
https://www.facebook.com/avmediafalun. 

Vissa filmer utgår 
Att vissa filmer försvinner ur vårt sortiment kan bero på att filmen är inaktuell och innehåller 
faktafel, att vi inte längre har visningsrätt eller att filmerna helt enkelt gått sönder och inga fler 
kopior finns att tillgå. Vi försöker i största mån att behålla filmerna tills vi fått en nyare 
ersättningsfilm. Filmer och program från Utbildningsradion (UR) kan vi dock inte påverka.  

Strul med teknik 
Våra äldre strömmande filmer är i formatet wmv. Detta format går inte att spela upp på en 
Chromebook eller Mac (Apple). Nyare filmer är i formatet Mp-4 som fungerar bättre. Vi 
försöker att konvertera över vårt gamla material till Mp-4 men det är tidskrävande.  
Angående webbläsare rekommenderar vi Internet Explorer eller Mozilla Firefox eftersom vi 
ofta upplever problem med Google Chrome. 

Utbud från TV 
Några av våra distributörer köper in TV-produktioner som vi då får tillgång att köpa, men i 
många fall är det olika upphovsrätter som sätter stopp. Vi förmedlar alltid era önskemål till 
våra distributörer, både TV-produktioner och önskemål om annan film. 

Fyskiskt material (DVD) 
Vi kommer ha kvar fysiskt material så länge det finns en efterfrågan. Flera av våra äldre filmer 
finns inte med rättigheter för strömmande så då behåller vi dem. 

Fler spelfilmer på strömmande 
Vårt mål under 2017 är att öka utbudet på strömmande spelfilm med ca 25 titlar. Tyvärr är 
det en kostnadsfråga och varje titel kostar ca 10000:- med rättigheter för strömmande visning. 
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