
“Ik ben er trots op om deel uit te maken van een 
bedrijf als Siemens dat zich inzet voor diversiteit 
en duurzaamheid. Logitech richt zich op dezelfde 
waarden. Daarom zijn zij onze voorkeurspartner 
voor communicatie.”
—  Rainer Karcher
 Global Director IT Sustainability bij Siemens

KLANTVERHAAL

SIEMENS ONTWERPT DE STEDEN VAN DE 
TOEKOMST OPNIEUW MET VIDEOSAMENWERKING 
VAN LOGITECH

Nu meer dan 500 steden over de hele wereld de klimaatnoodtoestand 
hebben uitgeroepen, zag Siemens in dat er behoefte is aan een aanpasbare 
duurzaamheidsoplossing die zowel ontwikkelde als opkomende steden kan 
helpen hun duurzaamheidsdoelen te behalen. Het team, dat verspreid is 
over de hele wereld, werkte tijdens de hele pandemie door en heeft als 
duurzaamheidsoplossing de City Perfomance Tool ontwikkeld. 

BRANCHE Duurzaamheid

LOCATIE

WEBSITE

München, Duitsland

siemens.com

OPLOSSINGEN Rally Plus, BRIO, Scribe, 
Logitech Tap, Zone Wireless

SOFTWARE Microsoft Teams

werknemers kunnen altijd samenwerken, 
zowel thuis als op kantoor

Grootste energieonderzoeksproject 
in Europa

100+



De volledig geïntegreerde videovergadertools van Logitech 
hebben Siemens geholpen om virtueel samen te werken op 
wereldwijde schaal. De City Performance Tool helpt steden 
als Wenen, Seoul, Mexico-Stad een duurzamere toekomst 
tegemoet te gaan. 

• Rally Plus bevorderde een handige hybride 
werkomgeving door heldere video en audio naar de 
vergaderruimtes te brengen. 

• BRIO-webcams zorgden ervoor dat iedereen duidelijk te 
zien en te horen was tijdens vergaderingen. 

• Scribe hielp het team om complexe ideeën uit te 
werken in een hybride omgeving door een goede 
whiteboardstream te leveren tijdens videogesprekken.

• Logitech Tap maakte het eenvoudig om op het juiste 
moment aan de juiste vergadering deel te nemen zonder 
technische problemen of verwarring.

• Met de Zone Wireless-headsets kon het team overal 
duidelijk praten en gehoord worden.

RESULTATEN
• Rally Plus: een eersteklas modulair videovergadersysteem 

voor grote ruimtes dat AI gebruikt om zich aan te passen 
aan de vergaderdynamiek.

• BRIO: een ultra HD-webcam voor bedrijven die 
gecertificeerd is voor Zoom, Google Meet, Microsoft 
Teams en meer. 

• Scribe: een whiteboardcamera voor Microsoft Teams 
Rooms, Zoom Rooms en andere toonaangevende 
services voor videovergaderen.

• Logitech Tap: ruimteoplossingen voor 
videovergaderingen die deelname met één aanraking, 
agenda-integratie en direct inhoud delen bieden en 
altijd gebruiksklaar zijn.

• Zone Wireless: Bluetooth-headsets met 
ruisonderdrukkende microfoons, heldere audio en een 
batterijlevensduur van 14 uur.

OPLOSSINGEN

Het creëren van uitgebreide en complexe oplossingen zoals de City Performance Tool vereist nauwe 
samenwerking. Met het team verspreid over vier landen had Siemens een manier nodig om complexe 
ideeën te delen, een eersteklas product te ontwerpen en contact te leggen met stadsfunctionarissen - 
allemaal binnen de parameters van hybride werk en werken op afstand. 

UITDAGING

OVERZICHT
Het team van Siemens gebruikte Logitech-ruimteoplossingen en -werkplekoplossingen 
om op verschillende continenten samen te werken bij het ontwikkelen van de City 
Performance Tool. De tool is nu in gebruik en helpt steden bij het behalen van hun 
milieudoelen. Ook geeft de tool aan hoe beslissingen over infrastructuur van invloed zijn 
op het creëren van banen en de groei van de infrastructuursector.

“Ik werk met ongeveer 
100 anderen samen die 
ik nog nooit in het echt 
heb ontmoet en het voelt 
alsof we al heel lang nauw 
samenwerken.” 
—  Klaus Heidinger
 Sustainable City Solutions bij Siemens Advanta

“Waarom zouden we een 
vlucht van drie uur nemen 
om deel te nemen aan een 
vergadering van een uur?” 
—  Klaus Heidinger
 Sustainable City Solutions bij Siemens Advanta
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