
DE GEBRUIKERSERVARING VERBETEREN

IT-BEHEER VEREENVOUDIGEN

1 OP DE 3
1 op de 3 werknemers wereldwijd 
vraagt om betere apparatuur voor 
videovergaderen, dus er goed uitzien 
en goed klinken op de camera is een 
duidelijke prioriteit voor teams. Met 
video en audio van bioscoopkwaliteit, 
het gemotoriseerde pannen en kantelen 
en de AI-zoeker zal uw team er altijd op 
hun best uitzien.

OPTIMALISATIE
De Rally- en Rally Bar Mini-camera’s zijn 
standaard geïntegreerd met Logitech 
RightSense™-technologieën.

RightSight past de camera automatisch 
aan en focust zich op degene die spreekt, 
RightSound zorgt voor audio-optimalisatie 
en RightLight past zich intelligent aan de 
lichtomstandigheden aan.

Eén op de drie IT-besluitvormers en 
bedrijfsleiders noemt beheeruitdagingen en 
complexe integraties als belangrijke punten 
bij het beoordelen van investeringen op het 
gebied van videovergaderoplossingen.

Bespaar tijd met de one-touch-deelname van 
de Logitech Tap met agenda-integratie. Loop 
de vergaderruimte binnen en tik eenmaal om 
deel te nemen aan gesprekken of het gesprek te 
verlaten. Eenvoudig, hygiënisch, probleemloos 
en vooraf geconfigureerd met software die is 
geoptimaliseerd voor vergaderruimtes.

EENVOUDIG TE 
BEHEREN OP 
AFSTAND 
De Logitech-ruimteoplossingen zijn 
ontworpen om zo eenvoudig mogelijk te 
integreren in de manier waarop u werkt. 
Daarom hebben we ervoor gezorgd 
dat elke oplossing compatibel is met 
uw favoriete videovergaderplatforms, 
besturingssystemen en apparaten.

46%
46% van de organisaties heeft ofwel 
meer vergaderruimtes nodig ofwel 
grotere vergaderruimtes, naarmate 
men weer naar kantoor terugkeert. 
Dit betekent dat teamruimtes moeten 
worden omgevormd tot speciale 
vergaderruimtes. De Logitech-bundel 
voor kleine ruimtes is hier perfect voor 
uitgerust.

De drie belangrijkste vereisten voor de 
implementatie van video in een organisatie waren:

Eenvoudige inkoop

Snelle installatie

Een volledige beheerervaring

De Logitech Rally Bar en Rally Bar Mini voor 
teamruimtes maken het eenvoudig om 
deel te nemen aan vergaderingen en 
deze te starten, waardoor de angst wordt 
weggenomen dat nieuwe oplossingen een last 
voor IT-afdelingen zijn.

ERVARING
Logitech-ruimteoplossingen zijn 
ontworpen met één doel voor ogen: het 
verbeteren van de videovergaderervaring 
voor bedrijven en hun IT-teams.

Ontdek meer voordelen van de complete ruimteoplossingen op  
logitech.com/room-solutions
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VERGADEROPLOSSINGEN

Videovergaderen is nog nooit zo populair geweest als nu. Het is dan ook logisch 
dat er meer vraag is naar geavanceerde alles-in-één vergaderoplossingen met 

video, audio en microfoon. Dit is momenteel dan ook de topprioriteit voor 
bedrijven. Maar waarom kunnen u en uw bedrijf hier zo van profiteren? Wij 

geloven dat succes gepaard gaat met de juiste apparatuur, dus laten we eens 
kijken wat u kunt bereiken door te upgraden naar Logitech-ruimteoplossingen.

http://logitech.com/room-solutions

