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DE WAARDE VAN CONCENTRATIE

Ondanks alle voordelen zitten videovergaderingen in hybride 
werkomgevingen vol afleiding voor zowel IT-afdelingen als hun collega’s. 
Van het op afstand oplossen van problemen met onbekende apparatuur 
tot het uitzoeken of tools compatibel zijn met een nieuwe oplossing die u 
wilt implementeren. Een gebrek aan standaardoplossingen kan het voor 
uw IT-team (en de rest van de organisatie) moeilijk maken om zich te 
concentreren. En concentratie is essentieel voor het succes van een 
bedrijf. Het is het verschil tussen veel en weinig productiviteit. Tussen een 
stressvolle en een naadloze implementatie. Tussen complex en 
geautomatiseerd beheer.

IT-managers hebben de perfecte positie om de concentratie te 
bevorderen door de juiste oplossingen te introduceren. IT profiteert ook 
van oplossingen die de concentratie van werknemers bevordert.
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Voor veel bedrijven kost het beheer van IT-middelen veel tijd en het 
zorgt voor veel stress, waardoor de mogelijkheid wordt ontnomen dat 
IT-teams zich op belangrijkere initiatieven kunnen concentreren. Om een 
mooie eerste stap te zetten naar de waarde van concentratie voor uw 
team, moet u het gedachteproces achter uw videovergaderstrategie 
nog eens overwegen. IT-middelen aanschaffen is geen eenmalige 
handeling, en als u er op die manier over denkt, kan dat later wel eens 
problematisch worden.

BESTEED MINDER TIJD AAN HET 
BEHEER VAN IT-MIDDELEN 
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Hoewel productspecificaties en kosten natuurlijk belangrijk zijn bij het 
kiezen van nieuwe apparaten voor uw bedrijf, zijn dit maar selectievakjes 
voor de korte termijn die u weinig informatie geven over de ervaring die 
deze apparaten gedurende hun hele levenscyclus bieden. Zijn de 
producten bijvoorbeeld eenvoudig aan te schaffen bij een betrouwbare 
leverancier? Zijn ze voor uw IT-team eenvoudig te implementeren en te 
schalen? Zijn de oplossingen eenvoudig te beheren en bij te werken? En 
zijn ze eenvoudig te installeren of te monteren en zien ze er netjes uit in 
al die verschillende ruimtes?

Overweeg voor persoonlijke randapparatuur hoe lang het duurt om elk 
personeelslid te voorzien van nieuwe apparaten. Stelt u eens voor 
hoeveel tijd IT kan besparen door geen ondersteuningsgesprekken te 
hoeven voeren terwijl ze werknemers helpen met de installatie van 
apparatuur. Schaal dit voor uw hele bedrijf en uw team kan waardevolle 
tijd besparen door eenvoudige implementatie te prioriteren, voordat u 
tot aankoop overgaat.
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Naturally, this starts  
with a foundation  
of good 
communication. 

Eenvoudige implementatie ziet er 
als volgt uit: 

 – Apparatuur is gemakkelijk te vinden in de 
hoeveelheden die u nodig heeft en komt 
van een leverancier die u vertrouwt

 – Verschillende bevestigingsopties zodat 
oplossingen geïnstalleerd kunnen worden 
hoe en waar u maar wilt

 – Oplossingen met doordacht kabelbeheer 
om ruimtes netjes te houden en 
implementatie te vereenvoudigen

 – Persoonlijke samenwerkingstools die 
intuïtief zijn voor eindgebruikers om de 
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Maar wat gebeurt er nadat alles is ingesteld? Hoewel eenvoudige 
implementatie vaak ook zorgt voor eenvoudig beheer, is het toch 
belangrijk om af te wegen hoe uw IT-team uw nieuwe oplossingen zal 
controleren en beheren. Nu meer dan de helft van de ITDM’s aangeeft 
dat teams zich ‘opgebrand’ of ‘gedemotiveerd’ voelen, is het van cruciaal 
belang dat de ondersteuningslast op de juiste manier wordt beheerd, 
zodat IT deze gemakkelijk en efficiënt aankan.

Met oplossingen als Logitech Sync kunt u apparaten controleren en 
beheren, van de installatie van firmware-updates tot het inschakelen van 
nieuwe functies, allemaal vanaf uw eigen bureau. Deze bespaart u en uw 
personeel tijd door problemen die uw aandacht vereisen automatisch in 
realtime uit te lichten, zodat u problemen kunt oplossen voordat ze 
gevolgen hebben voor het personeel. 

Door gebruiksvriendelijke samenwerkingstools in te zetten die speciaal 
ontworpen zijn voor werken op afstand en voor hybride werken, 
vermindert u het aantal problemen en kan uw IT-team meer tijd besteden 
aan taken met een hogere prioriteit.
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Speciaal ontworpen persoonlijke samenwerkingstools helpen ook 
werknemers. Bij 9 op de 10 bedrijven is de vraag naar IT-ondersteuning en 
betere apparatuur toegenomen en de videovergaderervaring voor gemak 
en comfort optimaliseren kan het welzijn en de productiviteit van 
werknemers verbeteren. Dit werkt wanneer een eenvoudige ervaring de 
cognitieve inspanning minimaliseert die nodig is voor overkomen van 
technische problemen, waarmee hun productiviteit verbetert doordat ze 
zich kunnen concentreren op waar ze goed in zijn en waardoor IT minder 
onder druk komt te staan doordat het personeel minder support-tickets 
instuurt over de omgang met de nieuwe tools. Uw personeel zal zich 
zelfverzekerd en comfortabel voelen tijdens videovergaderingen, en als 
gevolg daarvan verbetert het welzijn op werk.

HELP UW WERKNEMERS GEDURENDE 
DE DAG BETER TE CONCENTREREN EN 
ONAFHANKELIJKER TE ZIJN
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Maar het draait niet alleen maar om het verbeteren van de productiviteit. 
Nu het personeel niet meer 100% op kantoor werkt en velen op afstand 
werken vanaf verschillende locaties, kan het een uitdaging zijn om een 
gelijkwaardige vergaderervaring te garanderen waarbij iedereen op hun best 
te zien is, gehoord kan worden en kan presenteren, ongeacht waar of hoe ze 
werken - vooral wanneer iedereen werkt op een andere manier. Deze 
verscheidenheid aan apparatuur maakt het beheren van oplossingen ook 
ingewikkelder, van apparaten en software die niet compatibel zijn tot 
telefonisch problemen oplossen met onbekende tools. Gelukkig is er een 
eenvoudige manier om dit te omzeilen. Door een verzameling belangrijke 
persoonlijke samenwerkingstools samen te stellen, kunt u al uw werknemers 
op gelijke voet plaatsen, terwijl u inspeelt op hun unieke behoeften en het 
beheer van het IT-pakket van uw bedrijf gemakkelijker maakt.
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Het enige wat u hoeft te doen is een vooraf goedgekeurde reeks met 
verschillende oplossingen aanbieden die goed samenwerken, zodat u zeker weet 
dat u iets heeft voor iedereen in uw personeelsbestand. Mensen die bijvoorbeeld 
vaak onderweg zijn, kunnen een draadloze headset zeer op prijs stellen, terwijl 
degenen die op kantoor werken mogelijk de voorkeur geven aan de bedrade 
versie. Zodra u oplossingen heeft gevonden die voldoen aan de uiteenlopende 
behoeften van werknemers en eenvoudig te implementeren en beheren zijn, kan 
u uw personeel vragen om apparaten uit uw samengestelde selectie te kiezen.

De mogelijkheden om uw instellingen te personaliseren en eenvoudig apparaten 
bij te werken tillen videovergaderen naar een hoger niveau., Het moet voor  
personeel eenvoudig zijn om hun apparaten te beheren waardoor IT-teams één 
taak minder hebben. Hier komt Logi Tune bij kijken. Met deze 
gebruiksvriendelijke optimalisatietool kunnen uw werknemers ervoor zorgen dat 
de manier waarop hun webcam en headset presteren, aansluit op hun 
behoeften, van het aanpassen van het gezichtsveld, de scherpte en de 
kleurinstellingen tot de installatie van hun eigen apparaat-updates. Zo hoeft de 
IT-afdeling zich daar niet mee te bemoeien en kan uw personeel erop 
vertrouwen dat ze altijd over de nieuwste functies beschikken voor hun volgende 
grote vergadering.Zij kunnen snel aan de slag en besparen hierdoor waardevolle 
tijd. en kunnen profiteren van videogesprekken die overal soepel verlopen. 
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VOEG DEZE APPARATEN TOE AAN UW 
SAMENGESTELDE IT-VERZAMELING

De oplossingen in uw samengestelde persoonlijke samenwerkingskit 
moeten: goed te integreren en eenvoudig te beheren zijn. 

 – Brio 4K Pro webcam, voor degenen die vaak videobellen 
en een upgrade van hun ingebouwde laptopcamera nodig 
hebben

 – Zone Wireless headset, voor degenen die zich graag 
verplaatsen tijdens het samenwerken, met actieve 
ruisonderdrukking om afleiding te verminderen, zelfs in 
rumoerige werkomgevingen 

 – Zone Wired headset, voor mensen die het grootste deel 
van hun tijd aan hun bureau doorbrengen en een plug-
and-play-ervaring willen met betrouwbare, heldere 
gesprekken

DE WAARDE VAN CONCENTRATIE
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https://www.logitech.com/nl-nl/products/webcams/brio-4k-hdr-webcam.960-001106.html
https://www.logitech.com/nl-nl/products/headsets/zone-wireless-bluetooth.html
https://www.logitech.com/nl-nl/products/headsets/zone-wired-noise-canceling.html


 – Zone True Wireless earbuds, voor mensen die hun tijd 
verdelen tussen kantoor, thuis en zakenreizen. Voor zij die 
naadloos willen schakelen tussen apparaten om ervoor te 
zorgen dat ze nooit een vergadering missen

 – Zone True Wired earbuds, voor wie mobiel wil blijven 
tijdens het werk en waarde hecht aan de mogelijkheid 
om elk apparaat aan te sluiten 

 – Logi Dock, voor degenen die de installatie van hun 
thuiskantoor willen vereenvoudigen en rommel op het 
bureau willen verminderen
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https://www.logitech.com/nl-nl/products/headsets/zone-true-wireless-earbuds.985-001082.html
https://www.logitech.com/nl-nl/products/headsets/zone-wired-earbuds.html
https://www.logitech.com/nl-nl/products/personal-workspaces/logi-dock.html
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De complexiteit van talloze persoonlijke samenwerkingsopstellingen  
kan de concentratie in de weg staan, zowel voor IT als voor 
werknemers. Maar met de juiste oplossingen kan dit worden opgelost, 
waardoor uw team op zijn best presteert en meer bezig is met werk in 
plaats van zich zorgen te maken over technische problemen.  

Klaar om de persoonlijke samenwerking van uw teams te upgraden? 
Begin hier.

Logitech Inc. 
7700 Gateway Blvd 
Newark, CA 94560 USA 
 
+1 510-795-8500

Logitech Europe S.A. 
EPFL – Quartier de l’Innovation 
Daniel Borel Innovation Center 
CH – 1015 Lausanne 
+41 (0)21 863 55 11

Logitech Asia Pacific Ltd. 
4700 NW Camas Meadows Drive 
Camas, WA 98607 
 
+1 360-817-1200

CONCENTRATIE VOOROP
Elk bedrijf heeft focus nodig om te 
verbinden, te werken en te groeien. 
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https://www.logitech.com/nl-nl/video-collaboration/personal-video-conferencing-solutions.html

