
ZAKELIJKE OPLOSSINGEN:
TEAMWERKPLEKKEN

Een interactieve gids

KLIK OP ELKE STIP VOOR MEER DETAILS

DE NIEUWE TEAMWERKPLEK
In een landschap waarin werknemers op kantoor, 
hybride en thuis werken, kan samenwerken 
een uitdaging zijn. De oplossingen voor 
de teamwerkplek bieden een hoogstaand 
ecosysteem van producten, software en services 
om samenwerking voor uw team mogelijk te 
maken, ongeacht de locatie.
Onze technologie verbetert de vergaderervaringen 
voor de werknemer en voldoet tegelijkertijd aan de 
IT-behoeften op het gebied van implementatie en 
onderhoud. Logitech-oplossingen zijn ontworpen 
voor al uw personeel en al uw ruimtes.

LOGITECH-VOORDELEN
GELIJKWAARDIGHEID: Onze oplossingen zorgen voor 
een meer inclusieve en gelijkwaardige werkervaring voor 
iedereen.
PRESTATIES: Voor verschillende soorten werk zijn 
verschillende tools nodig. Wij ontwerpen met de 
eindgebruiker in het achterhoofd.
SAMENWERKING: We zorgen ervoor dat er op een 
authentieke manier contact kan worden gelegd, wat een 
gezonde hybride cultuur stimuleert.
COMPATIBILITEIT: Onze vooraf geconfigureerde 
plug-and-play-oplossingen zijn gecertificeerd voor de 
populairste platforms.
BEVEILIGING: Ons ecosysteem is ontworpen met 
veiligheid in het achterhoofd, zodat IT de controle houdt.
DUURZAAMHEID: We zijn toegewijd aan het goede 
doen voor de planeet, bij alles wat we doen.
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PRODUCTEN
Logitech heeft een uitgebreide productsuite om 
de samenwerking in de hybride werkomgeving te 
verbeteren.
Vergadercamera’s en videobars >>
Camera’s en ruimte-add-ons >>
Touchcontrollers >>
Computerbron >>
Accessoires >>

SOFTWARE 
Logitech-software verbetert de beheerbaarheid 
en werkt de ervaringen van onze producten bij, 
zodat IT teamwerkplekken beter kan inzetten.
Logitech Sync >> 
CollabOS >>

SERVICES 
Met uitgebreide serviceplannen en verlengde 
garanties, werken onze oplossingen goed, of we 
zorgen ervoor dat ze weer goed gaan werken.
Logitech Select >>
Verlengde garantie >>

KWALITEITSTECHNOLOGIE: RIGHTSENSE™

RightSight™ brengt de spreker automatisch in 
beeld en stelt deze scherp, terwijl RightLight™ 
de lichtbalans en kleur optimaliseert. 
RightSound™ onderdrukt achtergrondgeluid 
en normaliseert automatisch het geluidsniveau 
van stemmen. Samen maakt de RightSense-
technologiesuite elke keer weer hoogwaardige 
videovergaderingen mogelijk.

Alles wat u nodig hebt om de werkplekken van uw teams uit te rusten voor productieve samenwerking.

DE COMPLETE OPLOSSING VOOR DE TEAMWERKPLEK



HOMEVERGADERCAMERA’S EN VIDEOBARS
De vergadercamera’s en videobars van Logitech zorgen ervoor dat het lijkt alsof uw hele team in de ruimte zit, 
zelfs als de helft van hen thuiswerkt. Onze vertrouwde oplossingen voor videosamenwerking zijn compatibel 
met populaire platforms zoals Google Meet™, Microsoft Teams® en Zoom™.

RALLY BAR
Rally Bar is Logitech’s beste, alles-
in-één videobar voor middelgrote 
vergaderruimtes. Fantastische 
optics, krachtige audio en 
opmerkelijke eenvoud stellen een 
nieuwe standaard in de wereld van 
videosamenwerking. Implementeer 
in USB- of appliance mode.
Logi productnr.: 960-001311 (Graphite)
Logi productnr.: 960-001323 (White)

RALLY BAR MINI
Rally Bar Mini staat voor eenvoud 
en veelzijdigheid en is Logitech’s 
meest geavanceerde alles-in-één 
videobar voor kleine ruimtes of 
teamruimtes. Implementeer in 
USB- of appliance mode.
Logi productnr.: 960-001339 (Graphite)
Logi productnr.: 960-001351 (White)

MEETUP
MeetUp is een plug-and-play 
conference camera voor kleine 
vergaderruimtes, met een ultrabrede 
lens met gemotoriseerd pannen 
en kantelen en tot 5x zoom in een 
compacte, eenvoudig te installeren 
vormfactor.
Logi productnr.: 960-001101
Logi productnr.: 960-001201 (met 
uitbreidingsmicrofoon)

RALLY CAMERA
Deze eersteklas stand-alone 
USB-camera levert een resolutie 
tot 4K, perfect voor middelgrote 
tot grote vergaderruimtes. Rally 
Camera kan worden gebruikt als 
secundaire camera in grotere 
samenwerkingsruimtes.
Logi productnr.: 960-001227

RALLY PLUS
Kracht en flexibiliteit worden 
gecombineerd in dit systeem voor 
videovergaderen van Logitech 
voor grote en extra grote ruimtes. 
Rally Plus biedt een ultra-HD PTZ-
camera en AI-gestuurde prestaties. 
Uitbreidbaar met tot zeven mic pods.
Logi productnr.: 960-001224



CAMERA’S EN RUIMTE-ADD-ONS

SWYTCH
Plug-and-Display laptoplink
Logitech Swytch biedt een laptoplink met één 
kabel naar de vergadercamera en het scherm van 
een ruimte, waardoor teams gemakkelijk kunnen 
vergaderen, presenteren en streamen via elke service.
Logi productnr.: 952-000010

SCRIBE 
Whiteboardcamera
Door ingebouwde AI en een speciale lens kan 
de Logitech Scribe de whiteboardcontent 
moeiteloos met uitstekende helderheid delen 
in videovergaderingen. Deel eenvoudig met de 
draadloze knop of de Tap-touchcontroller.
Logi productnr.: 960-001332

De meegeleverde installatiekit zorgt voor een 
nette, makkelijke installatie met kabelbevestiging 
en opties om kabels omhoog, omlaag of door de 
muur te leiden.

De ingebouwde AI van Scribe biedt een transparantie-
effect, waardoor deelnemers ‘door de presentator 
heen’ kunnen kijken, zodat ze vrij zicht hebben op het 
whiteboard.

STRAKKE, FLEXIBELE INSTALLATIE PRESTATIES OP BASIS VAN AI

SIGHT
Camera voor meerdere deelnemers voor op het 
tafelblad | Verwacht in 2023
Geef deelnemers aan vergaderingen op afstand het 
beste perspectief met Logitech Sight, een tafelcamera 
die luidsprekers automatisch identificeert en framet.
Logi productnr.: 960-001510 (Graphite)
Logi productnr.: 960-001503 (White)
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ROOMMATE
Speciale computerbron voor in de vergaderruimte
Deze computer is speciaal gebouwd voor 
videosamenwerking. RoomMate draait op CollabOS 
waarmee u eenvoudig Microsoft Teams Rooms 
op Android™, Zoom Rooms Appliances en andere 
toonaangevende platforms voor videovergaderen 
kunt implementeren.
Logi productnr.: 950-000084

Deelname met één aanraking, agenda-integratie, eenvoudig content delen en een consistente ervaring in 
ruimtes.

LOGITECH TAP IP
De Tap IP-touchcontroller maakt 
gebruik van een enkele Power over 
Ethernet-verbinding om met één 
druk op de knop deel te nemen 
en eenvoudig content te delen. 
Nette bekabeling en meerdere 
bevestigingsopties zorgen voor een 
professionele installatie. Is inbegrepen 
bij ruimteoplossingen die met IP 
verbonden touchcontrollers gebruiken.
Logi productnr.: 952-000085 (Graphite)
Logi productnr.: 952-000088 (White)

LOGITECH TAP
De Tap-touchcontroller biedt one-
touch join en eenvoudig delen van 
content met nette bekabeling en 
meerdere bevestigingsopties voor 
een professionele installatie. Tap is 
inbegrepen bij ruimteoplossingen 
die via USB aangesloten 
touchcontrollers gebruiken.
Logi productnr.: 939-001950

TAP SCHEDULER
Dit speciaal ontworpen 
planningspaneel voor vergaderruimtes 
geeft de beschikbaarheid aan 
van de ruimte en geeft details 
van vergaderingen weer. Claim de 
ruimte voor ad-hocvergaderingen of 
plan sessies in. Kabelbeheer en de 
meegeleverde bevestigingen zorgen 
voor een professionele installatie en 
snelle implementatie.
Logi productnr.: 952-000091 (Graphite)
Logi productnr.: 952-000094 (White) 

TOUCHCONTROLLERS EN COMPUTERBRON HOME



ACCESSOIRES

RALLY MIC POD
Modulaire microfoons met 
RightSound voor Rally Bar 
Mini, Rally Bar en Rally.
Logi productnr.: 989-000430 
(Graphite)
Logi productnr.: 952-000038 
(White)

ACCESSOIRES VOOR VERGADERCAMERA’S
Accessoires voor Rally Bar, Rally Bar Mini, Rally en MeetUp die modulaire flexibiliteit bieden, zodat u elke 
teamwerkplek kunt uitrusten met de oplossingen om vergaderingen gelijkwaardiger te maken.

MIC POD MOUNT
Tafelbevestiging voor Rally 
Mic Pod.
Logi productnr.: 952-000002 
(Graphite)
Logi productnr.: 952-000020 
(White)

MIC POD PENDANT 
MOUNT
Plafondbevestiging voor 
Rally Mic Pod.
Logi productnr.: 952-000123

RALLY MIC POD HUB
Pas de plaatsing van 
de microfoon aan voor 
elke opstelling van 
vergadertafels.
Logi productnr.: 939-001647

RALLY MIC POD 
EXTENSION CABLE
Verlengkabel van 10 meter 
(32,8 ft,) voor Rally Mic Pod.
Logi productnr.: 952-000047

RALLY SPEAKER
Een tweede speaker die 
verbinding maakt met de 
Logitech Rally voor helder 
en vol geluid.
Logi productnr.: 960-001230

RALLY MOUNT KIT
Aangepaste beugels voor 
een strakke installatie en 
veilige bekabeling.
Logi productnr.: 939-001644

TV MOUNT VOOR 
VIDEOBARS
Bevestig elke Rally Bar 
aan vrijwel elk scherm met 
VESA-bevestigingspunten.
Logi productnr.: 952-000041

WALL MOUNT VOOR 
VIDEOBARS
VESA-compatibele 
bevestigingskit voor Rally 
Bar en Rally Bar Mini.
Logi productnr.: 952-000044

TV MOUNT VOOR 
MEETUP
Bevestigingsoptie voor 
MeetUp Conference 
Camera.
Logi productnr.: 939-001498
Logi productnr.: 939-001656 (XL)

MEETUP MIC 
EXTENSION CABLE
Verlengkabel van 
10 meter voor de 
uitbreidingsmicrofoon.
Logi productnr.: 950-000005

EXPANSION MIC VOOR 
MEETUP
Extra microfoon met 
dempfunctie voor een 
groter audiobereik.
Logi productnr.: 989-000405
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VERVOLG ACCESSOIRES

COMPUTERACCESSOIRES
Kies de juiste bevestiging voor alle benodigde rekenkracht van uw teamwerkruimte.

COMPUTE MOUNT
Bevestigingsbeugel met 
kabelbevestiging voor 
RoomMate en andere 
computersystemen voor 
videovergaderen.
Logi productnr.: 952-000097

PC MOUNT
Bevestiging met 
kabelbeheer voor mini-pc’s 
en Chromeboxes
Logi productnr.: 939-001825

WALL MOUNT VOOR 
TAP
Ruimtebesparende 
muurbevestiging met 
kabelbeheer voor Tap- en 
Tap IP-touchcontrollers.
Logi productnr.: 939-001817

RISER MOUNT VOOR 
TAP
Verhoogde, draaibare 
tafelbevestiging met 
kabelbeheer voor de Tap- 
en Tap IP-touchcontrollers.
Logi productnr.: 939-001814

TABLE MOUNT VOOR 
TAP
Een draaibare 
tafelbevestiging met 
kabelbeheer voor Tap- en 
Tap IP-touchcontrollers.
Logi productnr.: 939-001811

CAT5e-KIT VOOR TAP
Een bekabelingskit voor 
de toevoer van USB-
gegevens en voeding 
naar Tap-touchcontrollers 
voor opgeruimde 
en vereenvoudigde 
kabelgeleiding
Logi productnr.: 952-000019

TAP-ACCESSOIRES
Vereenvoudig het kabelbeheer en monteer de Tap-touchcontroller op de meest geschikte locatie.

SCRIBE GLASS MOUNT
Monteer Scribe op glazen 
oppervlakken.
Logi productnr.: 952-000120

POLARIZER VOOR 
SCRIBE
Een polarisatiefilter om 
reflectie in omgevingen 
met veel licht te 
verminderen.
Logi productnr.: 952-000116

DEELKNOP
Scribe-knop in wit. Paarse 
knop wordt meegeleverd 
met Scribe.
Logi productnr.: 952-000102

SCRIBE-ACCESSOIRES
Met deze accessoires vereenvoudigt de Scribe whiteboardcamera het delen van whiteboards in elke ruimte.
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SOFTWARE
Software verbetert Logitech-producten door te zorgen voor een consistente, uniforme en aanpasbare ervaring 
op alle apparaten en in alle ruimtes, en biedt de mogelijkheid om apparaten op afstand te beheren.

BEHEERBAARHEID

CollabOS
Dit besturingssysteem kan worden 
geïntegreerd met de beste leveranciers van 
videovergaderingen, planning en ruimtebeheer 
om ervaringen van hoge kwaliteit te leveren. 
Met CollabOS werken apparaten naadloos 
samen, worden ze continu verbeterd en zijn ze 
eenvoudig te implementeren en te beheren.

COMPATIBILITEIT

LOGITECH SYNC
Sync werkt samen met de beheertool van uw 
serviceprovider zodat u video-implementatie 
kunt uitrollen en onderhouden terwijl uw hybride 
personeelsbestand groeit.
• Apparaten configureren en bijwerken
• Diagnose op afstand
• Waarschuwingen automatiseren en downtime 

minimaliseren
• Analyse en inzichten met Sync Plus

HOME



Onze oplossingen doen wat ze moeten doen, of wij zorgen ervoor dat ze het goed doen.

LOGITECH SELECT
Logitech Select is een uitgebreid serviceplan met 24/7 ondersteuning, een toegewijde 
Customer Success Manager1, productvervanging, versnelde RMA, reserveonderdelen op 
locatie1 en geavanceerde Logitech Sync-analyse via integratie met ServiceNow2.
1 Beschikbaar bij aankoop van een service-abonnement voor 50 ruimtes of meer.
2 Beschikbaar voor gebruikers van Logitech Sync.

VERLENGDE GARANTIE
Met een uitgebreide garantie3 zijn uw Logitech-aankopen tot vijf jaar vanaf de aankoopdatum 
beschermd tegen defecten. Verlengde garanties zijn beschikbaar voor één of drie jaar na de 
oorspronkelijke Logitech-garantie van twee jaar3.
3 Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Niet in alle landen beschikbaar. Neem contact op met uw reseller.

SERVICES

© 2022 Logitech. Alle rechten voorbehouden. Logitech, het Logitech-logo en andere Logitech-merken zijn het eigendom van 
Logitech en kunnen gedeponeerd zijn. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Logitech 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze publicatie. Product-, prijs- en functie-informatie is onderhevig aan 
verandering zonder kennisgeving.

Logitech ontwerpt oplossingen voor teamwerkplekken die gelijkwaardige vergaderervaringen voor iedereen 
mogelijk maken. We helpen teams om beter samen te werken ongeacht de locatie en zonder in te boeten 
aan kwaliteit, productiviteit of de creativiteit die voortkomt uit samenwerking.

Neem voor meer informatie contact op met uw Logitech-accountvertegenwoordiger.
Logitech.com/business/team-workspace

TEAMWERKPLEKKEN NAAR EEN HOGER 
NIVEAU TILLEN

EXTENDED
WARRANTY
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