10 MANIEREN OM UW INVESTERING
IN VIDEOVERGADEREN TE
MAXIMALISEREN
Uw organisatie heeft veel geïnvesteerd in video-toepassingen
zoals Microsoft Teams®, Zoom, en Google Meet. Maar optimaliseert u
uw vergaderomgeving om alles uit die investering te halen?
Bekijk deze 10 manieren om meer uit uw software voor videovergaderen te halen.

1

Zorg voor een geweldige
gebruikerservaring met
complete, volledig geïntegreerde
ruimteoplossingen

2

Voeg video- en audiocomponenten
van hoge kwaliteit toe waarmee
vergaderingen op afstand voelen als
een persoonlijk gesprek

Gemiddelde toename in
werknemers die oplossingen
voor videovergaderen
gebruiken.1

3

Tijd die doorgebracht is in
vergaderingen sinds het
begin van de pandemie.1

Begin met het implementeren van
alles-in-één videobars voor eenvoudige
installatie en onderhoud

4

5

Bied medewerkers de
flexibiliteit om indien nodig
vanaf andere platformen deel
te nemen aan vergaderingen

6

7

Maak het eenvoudig
om een vergadering
te starten door een
touchcontroller toe
te voegen aan iedere
ruimte.

Zorg ervoor dat teamleden
op afstand volledig kunnen
meedoen aan de samenwerking
op het whiteboard

Ondersteun medewerkers met professionele webcams
en headsets zodat ze zich comfortabel voelen tijdens
teamvergaderingen

Medewerkers die willen dat
flexibele opties voor werken op
afstand blijven bestaan 2

8

9

Bied eenvoudige video's van
1 tot 2 minuten waarmee
gebruikers de technologie
snel onder de knie krijgen

Verminder de druk voor ITpersoneel met ruimteoplossingen
die eenvoudig te implementeren
en beheren zijn

10

Werk samen met de
hoofd-HR-medewerker
van uw organisatie om
te ontdekken hoe de
technologie medewerkers
op afstand wel of niet
ondersteunt

Ga naar Logitech.com/vc om eenvoudige, effectieve en betrouwbare
video-oplossingen van Logitech te vinden.

Bronnen:.
1.

https://zoom.us/docs/en-us/bcg-report.html

2.

https://news.microsoft.com/2021/03/22/microsoft-releases-findings-and-considerations-from-one-year-of-remote-workin-work-trend-index/
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