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VERGADERINGEN

MEETING READY IN 
ALLERLEI RUIMTES

IT en eindgebruikers verwachten vergaderruimtes die altijd actief zijn, meteen verbonden worden en 
zorgeloos gebruikt kunnen worden. Logitech Room Solutions, mogelijk gemaakt door Intel®, zorgen 

hiervoor met een small form factor die onzichtbaar bevestigd kan worden.

Logitech Room Solutions zijn vooraf geconfigureerd voor Teams Rooms voor 
eenvoudige implementatie. 

Grote functies, klein formaat: de Intel® NUC met Logitech Room Solutions is perfect als 
u uw bedrijf wilt laten groeien.

Elke dag worden er duizenden videovergaderingen mogelijk gemaakt door Intel® 
met Logitech Room Solutions en Microsoft Teams Rooms.

De oplossing voor uw vergaderruimte kan eenvoudig geïnstalleerd worden: u hoeft deze 
slechts aan te sluiten, te verbinden en u kunt aan de slag. 

Draadloos 
inhoud delen om 
samenwerking te 
stroomlijnen

RightSense™ 
AI-technologieën 
om er altijd goed 
uit te zien en goed 
te klinken

Vergaderingen met 
Logitech Tap met 
één aanraking 
starten

Intel® NUC kan aan camera's gekoppeld worden voor een 
volledige oplossing voor videovergaderen, interactieve 
displays inschakelen voor internetconferenties en scherm 
delen, en iedere vergaderruimte voorzien van alle 
functionaliteit van een volledig ingestelde pc.

De Intel® NUC kan eenvoudig achter displays of op het 
plafond bevestigd worden, waardoor u minder kabellengte 
nodig heeft en het signaal niet verbroken wordt.

De Intel® NUC is getest om naadloos samen 
te werken met Logitech Room Solutions. 

EENVOUDIGE KOPPELING 

KAN OVERAL BEVESTIGD WORDEN

GETEST OM TE PRESTEREN

Zorgt ervoor dat Logitech 
Room Solutions moeiteloos 
met Teams kunnen werken 
voor sneller opstarten en een 
betere samenwerkervaring.

Ultrakleine form factor, 
grafische mogelijkheden en 
zacht geluid van de Intel® 
NUC zorgen ervoor dat uw 
vergaderingen gefocust blijven.

Het is essentieel om vergaderruimtes van video te voorzien. Maar dit hoeft niet met een 
grote, zware pc.

Klein formaat met grote functies: met de Intel® NUC mini-pc heeft IT nu alles wat nodig is 
om de Logitech Room Solutions in ruimtes van allerlei vormen en groottes te gebruiken. 

Samen met toonaangevende cloudgebaseerde softwaretoepassingen voor 
videovergaderen, zoals Microsoft Teams®, is uw vergaderruimte nu klaar voor moeiteloze 

videovergaderingen. 

Bronnen:

1. www.intel.com/content/www/us/en/products/details/nuc.html 
2. www.intel.com/content/www/us/en/products/docs/boards-kits/nuc/mini-pcs/business.html
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SCHAALBAAR EN 
GEBRUIKSKLAAR

Ontdek hoe gecertificeerde 
producten samenwerken voor 
betere videovergaderingen in Teams

OPLOSSINGEN ONTDEKKEN

https://www.logitech.com/products/video-conferencing/room-solutions/microsoft-rooms.html
https://www.logitech.com/products/video-conferencing/room-solutions/microsoft-rooms.html

