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VIJF CRITERIA 
VOOR HET  
EVALUEREN VAN 
OPLOSSINGEN 
VOOR VERGA-
DERRUIMTES
De keuze voor en het standaardiseren van een oplossing voor 
vergaderruimtes is een belangrijke beslissing met grote voordelen 
voor IT en het bedrijf. De ideale oplossing moet betaalbaar, 
schaalbaar, gebruiksvriendelijk en flexibel zijn om te voldoen aan de 
veranderende eisen van het bedrijf.

Flexibiliteit en agile werken zijn essentieel tegenwoordig. Het 
is duidelijk dat een hybride werkomgeving hét model voor de 
afzienbare toekomst is. En niet alleen in traditionele kantoren. 
Sectoren zoals onderwijs en gezondheidszorg zoeken ook nieuwe 
manieren om werken op afstand te combineren met werken op 
kantoor. Wat betekent dit voor vergaderruimtes? Mogelijk meer 
vergaderruimtes, meer manieren om samen te werken en zeker 
meer videovergaderingen.

Tegen die achtergrond hebben we een lijst gemaakt met de vijf 
belangrijkste criteria waarmee IT-teams rekening moeten houden 
wanneer ze videovergadersystemen en ruimteoplossingen evalueren.
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Als de vergaderruimtetechnologie in meerdere kantoren en locaties moet 
worden geïmplementeerd, is het belangrijk dat u snel en moeiteloos kunt 
werken. Eenvoud is dan de hoogste prioriteit. Houd rekening met deze 
twee factoren:

TIJD BESPAREN 
DOOR  
EENVOUDIGE 
IMPLEMENTATIE

ALL-IN-ONE VIDEOBARS

 � Geschikt als standalone-apparaten

 � Worden direct aan de monitor in 
de ruimte bevestigd en voeren de 
cloudbased videoservice op hun eigen 
besturingssysteem uit

 � Eenvoudiger te installeren, beheren en 
updaten

Logitech is continu bezig om de implementatieve-
reisten te vereenvoudigen. Met onze nieuwste 
generatie oplossingen voor vergaderruimtes hebben 
we het aantal componenten en kabels verder 
verminderd. Onze nieuwste vergadercamera's, de 
Rally Bar en Rally Bar Mini, beschikken over een 
ingebouwd Android-besturingssysteem, waarmee u 
ze als standalone-apparaten kunt inzetten. U kunt ze 
ook met een USB-kabel aansluiten op het apparaat 
waar u de voorkeur aan geeft.

VEILIG KABELBEHEER

 � Kan de implementatie van 
ruimteoplossingen gemakkelijk en snel 
maken

 � Zorgt ervoor dat kabels en 
componenten stevig vastzitten, 
en overzichtelijk en opgeruimd zijn 
aangebracht



Bij problemen in vergaderruimtes worden tickets geopend die het 
IT-team moeten behandelen. Dit kan ertoe leiden dat ruimtes 
of apparaten offline zijn, werknemers gefrustreerd raken en 
waardevol vastgoed niet wordt gebruikt. Met behulp van een 
beheerplatform voor apparaten kunt u vergaderruimtes op afstand 
in de gaten houden en beheren. Zo zorgt u ervoor dat de ruimtes 
optimaal worden benut en minder sitebezoeken nodig zijn.

RUIMTES EN 
APPARATEN 
BEHEREN VANAF 
ELKE LOCATIE

Logitech Sync maakt het gemakkelijk om 
grootschalige video-implementaties te ondersteunen 
en tegelijk het aantal sitebezoeken en tickets voor 
problemen te minimaliseren. Snel problemen met 
ruimtes of apparaten identificeren, op afstand 
productupdates en bugfixes doorvoeren en 
inzichten verkrijgen in het configureren van ruimtes 
voor optimaal gebruik en zorgen dat werknemers 
comfortabel kunnen blijven werken, dat kan met 
een browsergebaseerde interface. Sync biedt als 
cloudbased platform geavanceerde mogelijkheden, 
zoals multitenancy, en is compatibel met een 
groeiend aantal partners, waaronder ServiceNow. 

RUIMTEBEHEER OP AFSTAND

 � Stelt u in staat op afstand vele problemen 
op te lossen

 � Maakt het mogelijk software en firmware 
bij te werken wanneer dat nodig is, ofwel 
on-demand of gepland

 � Kan het aantal tickets verminderen door 
problemen te identificeren voordat ze 
gevolgen hebben voor de vergadering
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KRIJG INZICHTEN VOOR  
GEÏNFORMEERDE 
BESLISSINGEN OVER 
VERGADERRUIMTES
Hoe worden uw vergaderruimtes gebruikt? Welke ruimtes zijn steeds 
volgeboekt en welke staan dagenlang leeg? Wanneer ruimtes niet 
worden gebruikt voor videovergaderingen, worden ze dan ingezet 
voor andere geïmproviseerde vergaderingen? 

DATAGEDREVEN INZICHTEN

 � Kunnen helpen goed geïnformeerde 
beslissingen te nemen over het 
aantal ruimtes en de locatie, 
grootte en uitrusting van ruimtes 

 � Helpen u uw investeringen in 
vergaderruimtetechnologie te 
optimaliseren en kunnen u veel geld 
besparen

 � Kunnen een indicatie geven van 
hoe ruimtes gedurende de dag 
worden gebruikt, niet alleen tijdens 
videovergaderingen

Op dit punt bieden Logitech-ruimteoplossingen een meerwaarde die verder gaat 
dan videovergaderingen. Met de Rally Bar- en Rally Bar Mini-vergadercamera's van 
Logitech bent u altijd op de hoogte (met inachtneming van de privacy). Ze bieden 
mogelijkheden om onderbenutte en overvolle ruimtes te identificeren en meer. 
Logitech Sync maakt deze gegevens op een begrijpelijke manier zichtbaar. Zo kunt 
u actie ondernemen en geïnformeerde beslissingen over de ruimteplanning nemen 
om ervoor te zorgen dat de werkplek goed gebruikt wordt en comfortabel is.
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UITSTEKENDE KWALITEIT TEGEN 
SCHAALBARE KOSTEN
Het kan niet vaak genoeg gezegd worden 
hoe belangrijk gebruikerservaring is. 
Werknemers hebben technologie nodig 
die gebruiksvriendelijk, intuïtief en goed 
ontworpen is, zowel thuis als op kantoor. 
En een geweldige gebruikerservaring leidt ook 
tot bredere acceptatie van de technologie. 

EVOLUERENDE TECHNOLOGIE

 � De technologie van tegenwoordig biedt 
binnen uw budgeteisen superieure audio 
en video voor elke ruimte 

 � Dure videovergadersystemen met hoge 
kosten voor onderhoudscontracten waar 
u lang aan vastzit, zijn niet meer nodig

 � Werk samen met een aanbieder van 
betaalbare oplossingen voor elke ruimte 
die de deelnemers van een vergadering 
een consistente, vertrouwde ervaring 
geeft

De vergadercamera's en 
ruimteoplossingen van Logitech zijn 
gemaakt volgens de hoogste eisen en 
hebben video met max. 4K-resolutie, 
RightSense™-automatiseringstechnologie 
voor vergaderingen en zorgvuldig 
ontworpen kabelbeheer. Met Logitech-
oplossingen voor vergaderruimtes 
beschikt u over hoge kwaliteit, eenvoudig 
gebruik en schaalbaarheid voor elke 
ruimte, ongeacht  
de grootte.
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VOORBEREIDEN OP 
VERANDERING MET EEN  
FLEXIBELE AANPAK VOOR VIDEO
Het is niet helemaal duidelijk hoe de 
werkomgeving zal evolueren. Maar één ding 
is zeker: organisaties moeten voorbereid zijn 
op voortdurende verandering, vooral op het 
vlak van hoe mensen elkaar ontmoeten en 
samenwerken. 

FLEXIBILITEIT EN AGILITY

 � U kunt vandaag kiezen voor de ene 
aanbieder van cloudbased video en 
volgend jaar overstappen op een andere 
provider

 � Werknemers gebruiken over het algemeen 
meerdere videoservices, afhankelijk van de 
persoon die de vergadering organiseert

 � BYOD (Bring Your Own Device) zal naar 
verwachting toenemen, omdat mensen 
regelmatig van werkplek wisselen en zowel 
op afstand als op locatie werken

Flexibiliteit en keuzevrijheid zijn diepgewortelde principes in 
Logitech's strategie voor ruimteoplossingen: van vergadercamera's 
die zowel als USB-apparaten en all-in-one toestellen fungeren, 
tot Swytch, onze unieke kabeloplossing om laptops met het 
ruimtesysteem te verbinden. Deze filosofie is ook van toepassing op 
onze strategie voor partners. We investeren in technologiepartners 
om te garanderen dat onze oplossingen naadloos aansluiten op uw 
bestaande infrastructuur en de aanbieders van uw keuze.
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Logitech-oplossingen geven 
bedrijven de mogelijkheid 
om zich aan de toekomst 
van samenwerking op de 
werkplek aan te passen. 
We helpen teams samen 
te werken, ongeacht de 
locatie en zonder aan 
productiviteit in te boeten. 
Meer informatie op  
www.logitech.com/vc

http://www.logitech.com/vc

