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MICROSOFT TEAMS ROOMS 
OP WINDOWS EN ANDROID
Ken uw opties om de beste ervaring voor uw 
vergaderruimtes te garanderen
WHITEPAPER VAN FROS T & SULLIVAN



2Microsoft Teams Rooms op Windows en Android

Organisaties bereiden zich voor om hun kantoren 
weer te openen. Ze breiden hun investeringen 
in technologie voor samenwerking uit. Stijgende 
investeringen in videovergaderen in de cloud 
moeten overeenkomen met de superieure 
videoapparaten.
Microsoft Teams is momenteel de technologie voor 
communicatie en samenwerking bij uitstek voor alle soorten 
eindgebruikersorganisaties. Met Microsoft Teams Rooms (Teams 
Rooms) kunnen organisaties de rijke functionaliteit van Teams 
naar iedere vergaderruimte brengen. Hierdoor kunnen Teams-
gebruikers verbinding maken binnen en buiten uw organisaties. 

Microsoft en zijn partnerecosysteem hebben strak geïntegreerde 
hardware- en software-oplossingen ontwikkeld die gecertificeerd 
zijn om de prestatiebehoeften in vergaderruimtes van verschillende 
configuraties aan te pakken. Microsoft blijft samen met zijn 
partners het portfolio van gecertificeerde apparaten uitbreiden 
zodat Teams Rooms kan schalen om aan de behoeften van iedere 
organisatie te voldoen. 

Slim investeren in uw vergadertechnologie in de cloud

Voor succesvolle implementaties 
die de juiste apparaten voor uw 
vergaderruimtes identificeren, moet u DE 
FUNCTIONELE VERSCHILLEN EN 
GEBRUIKSVERSCHILLEN tussen de 
twee opties zorgvuldig beoordelen. 

TWEE SOORTEN GECERTIFICEERDE 
RUIMTESYSTEMEN BESCHIKBAAR VOOR 

MICROSOFT TEAMS

Microsoft Teams Rooms 
op Windows

Microsoft Teams Rooms 
op Android



OVERWEEG TEAMS ROOMS
OP WINDOWS ALS U BEHOEFTE
HEEFT AAN . . .

FLEXIBILITEIT
Bredere keuze bij het selecteren van diverse 
audio-video-onderdelen voor verschillende groottes 
en prijsklassen. Sommige verkopers bieden een 
vergelijkbare flexibiliteit in Teams Rooms op Android

Samengestelde gecertificeerde 
oplossingen die bestaan uit computers, 
eindpunten en touchcontrollers die 
speciaal voor grote vergaderruimtes 
ontworpen zijn.

Een ervaring waarbij u met een tik kunt 
deelnemen aan online vergaderingen van 
derden, waardoor gebruikers van Teams 
Rooms kunnen deelnemen aan 
vergaderingen op Cisco WebEx en Zoom.

Meer opties voor cameraplaatsing en 
-bevestiging waardoor ruimtes van diverse 
groottes en indelingen voorzien zijn.

Inherente volwassenheid van Teams 
Rooms op Windows ter ondersteuning van 
functies zoals meldingen over 
ruimtecapaciteit, whiteboards, Teams 
Casting, breakout rooms, ondersteuning 
voor contentcamera's en andere functies 
die daarna ook mogelijk worden in Teams 
op Android-apparaten. 

Uitlijning van Teams Rooms met het 
Microsoft-besturingssysteem en 
zakelijke communicatietoepassingen die 
veel IT-afdelingen als standaard hebben 
ingevoerd.

DIRECTE DEELNAME VOOR GASTEN 

A ANGEPAST
ONTWERP

UNIFIED
PLATFORM 

EERDER TOEGANG
TOT NIEUWE FUNCTIES 

OPLOSSINGEN VOOR
GROTE VERGADERRUIMTES 
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Teams Rooms op Windows gebruikt een toegewijde Windows-pc die in de vergaderruimte blijft 
staan. In tegenstelling tot BYOD zorgt een toegewijde Windows-pc, gekoppeld met voor Teams 
Rooms gecertificeerde audio- en videocomponenten, ervoor dat de implementatie voldoet aan 
de strenge prestatiedrempels van Microsoft. 

Microsoft Teams Rooms op Windows



OVERWEEG TEAMS ROOMS
OP ANDROID ALS U BEHOEFTE
HEEFT AAN . . . 

Kopen en installeren is eenvoudiger, evenals het beheren 
van meerdere ruimtes en locaties dankzij alle verplichte 
software, hardware en verbindingen met de cloudservice 
die in één samenwerkingsapparaat zijn opgenomen. 

Een modus voor afzonderlijke 
gebruikers (bijv. werknemers in 
thuiskantoren) die gebruikmaakt van 
het compacte formaat van 
Android-apparaten voor kantoor of 
een werkomgeving op afstand. 
Hiermee kunnen werknemers 
inloggen met hun persoonlijke 
accounts en kunnen ze 
Teams-functies gebruiken, zoals 
aanpassing van de achtergrond 
(achtergrond vervagen of 
veranderen) en Video vastzetten.

Organisaties met ruimtes van diverse groottes en 
lokale ondersteuningsmiddelen moeten mogelijk zijn 
zodat alle Teams Rooms via één internetgebaseerde 
portal beheerd kunnen worden, ongeacht het 
onderliggende besturingssysteem. 

Locaties waar geen technisch 
personeel aanwezig is, vereisen een 
simpele plug-and-play-installatie.

ALLES-IN-ÉÉN EENVOUD EN GEBRUIKSGEMAK

Kleine vergaderruimtes, teamruimtes, 
flexplekken en andere vergaderruimtes 
waar minder onderdelen, aansluitingen en 
kabels nodig zijn.

SAMENWERKING IN KLEINE RUIMTES

SAMENWERKING IN 
PERSOONLIJKE MODUS

LOCATIES OP AFSTAND INSTALLEREN

OMGEVINGEN MET VERSCHILLENDE
BESTURINGSSYSTEMEN

KOSTENEFFICIËNTIE
Android-gebaseerde oplossingen die op 
alle alles-in-één-apparaten 
geïmplementeerd kunnen worden, nemen 
de behoefte aan extra onderdelen zoals 
een dedicated Windows-pc weg.

PRESTATIEGELIJKHEID GROEIT MET
TEAMS ROOMS OP WINDOWS
De functionaliteitskloof wordt gedicht 
dankzij Teams Rooms op Windows 
vanwege de gezamenlijke 
ontwikkelingsroadmaps van Microsoft en 
partners.
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Een recente aanvulling op het Microsoft Teams Rooms-ecosysteem is Teams 
Rooms-software voor samenwerkingsapparaten op Android OS. 

Microsoft Teams Rooms op Android 
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Microsoft heeft veel geïnvesteerd in technologieën voor vergaderruimtes, partnerships met 
toonaangevende leveranciers voor audio- en videoapparaten en de ondersteuning van services. Beide 
oplossingen voor Teams Rooms op Windows en Android hebben een plek in moderne vergaderruimtes. 
Dit groeiende assortiment aan apparaten is geweldig voor de kopers van technologie, maar het betekent ook dat de uiteenlopende 
mogelijkheden goed bekeken moeten worden om voor elke organisatie de best passende oplossing te vinden. U bent verzekerd van de 
beste prestaties en ervaringen voor iedere vergaderruimte als u de implementatieopties voor Teams Rooms begrijpt. 

Belangrijkste punten

VOORDELEN VAN ÉÉN LEVERANCIER
Veel klanten verwachten in eerste instantie dat ze moeten standaardiseren voor oplossingen op basis van 
Windows en ontdekken dat een gecombineerde omgeving voor het Teams Rooms-besturingssysteem 
efficiënt geïmplementeerd kan worden in verschillende vergaderruimtes. Het is misschien belangrijker om te 
standaardiseren met één leverancier voor de audio-, video- en controllerapparaten voor de ruimte om een 
consistente gebruikers- en beheerderservaring op schaal te ondersteunen in uw organisatie. 

EEN HOLISTISCHE A ANPAK OM VERANDERENDE BEHOEFTEN TE ONDERSTEUNEN
We beginnen aan een nieuw tijdperk van hybride werken. Veel leveranciers hebben een holistische aanpak 
om de veranderende communicatiebehoeften van gebruikers aan te pakken. Logitech valt op in een steeds 
drukkere markt met een uitgebreid portfolio dat IT-besluitvormers de flexibiliteit biedt om te kiezen uit een 
reeks aan implementatieopties en apparaten die het beste werken voor hun omgevingen. 

SAMENGESTELD PORTFOLIO VAN GECERTIFICEERDE OPLOSSINGEN
Logitechs samengestelde portfolio met gecertificeerde oplossingen voor Microsoft Teams Rooms bevat 
een aanbod aan USB-vergadercamera’s voor Teams Rooms op Windows- en Android-apparaten. Deze 
zijn ontwikkeld met de beste optics, gemotoriseerde lenzen met geautomatiseerd PTZ en hoogwaardige 
audio voor natuurlijke en productieve vergaderingen. Logitech Rally Bar Mini voor kleine/teamruimtes, 
Rally Bar voor middelgrote ruimtes, en Rally Plus met RoomMate voor grote ruimtes zijn ontworpen voor 
Teams Rooms op Android. Rally Bar, Rally Bar Mini en Rally Plus kunnen gebruikt worden met Teams 
Rooms op Windows met een computer naar keuze (inclusief kleine pc’s van Dell, HP, Intel en Lenovo). 
Beide oplossingen worden ondersteund door een volledig aanbod aan uitbreidingsmicrofoons, speakers, 
kabelbeheer, controllers, bevestigingen en andere producten om de behoeften van vergaderruimtes van elk 
formaat aan te pakken.

Klik hier voor 
informatie over 
hoe u uw Microsoft 
Teams Rooms-
omgeving kunt 
standaardiseren 
met de 
hoogwaardige 
voor Microsoft 
gecertificeerde 
oplossingen van 
Logitech.



In samenwerking met cliënten maakt Frost & Sullivan, de onderneming voor groei en partnership, optimaal 
gebruik van de visionaire innovatie om de internationale uitdagingen en andere groeikansen aan te pakken 
die bepalen of marktdeelnemers slagen of niet. We ontwikkelen al meer dan vijftig jaar groeistrategieën 
voor Global 1000-ondernemingen, opkomende bedrijven, de publieke sector en de beleggingswereld. Is 
uw organisatie voorbereid op de volgende golf van convergentie in de branche, disruptieve technologieën, 
toenemende intensiteit van de concurrentie, megatrends, baanbrekende best practices, veranderende 
klantdynamiek en opkomende economieën?
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