
HELP UW ORGANISATIE DE 
WAARDE VAN CONCENTRATIE TE 
ONTDEKKEN MET PERSOONLIJKE 
SAMENWERKINGSOPLOSSINGEN 

VAN LOGITECH

Concentreren kan tegenwoordig lastig zijn. De voordelen van het kiezen van 
hoe en waar we werken, kunnen ook voor afleiding zorgen als het personeel niet 
voldoende betrokken is. Door hen van de juiste apparatuur te voorzien, kunnen 
ze effectief verbinding maken en samenwerken. Hierdoor is er minder behoefte 
aan probleemoplossing als gevolg van technische problemen. Zo verbetert u de 

concentratie in uw bedrijf met persoonlijke samenwerkingsoplossingen van Logitech.

Wanneer u uw personeel in staat stelt om 
persoonlijke samenwerkingstools in eigen 
handen te nemen, verlicht u de druk op 
de ondersteuning van het bedrijf. 

Zone Wired en Zone True Wireless 
Earbuds zijn gekoppeld aan Logi Tune 
voor ultieme aanpassing en controle. 
Van sidetone-aanpassing tot 5-bands 
EQ-kalibratie en nog veel meer.

PERSONALISATIE IN ACTIE

Elk bedrijf heeft concentratie nodig om te 
verbinden, te werken en te groeien. Het is 
essentieel om te evalueren hoe persoonlijke 
samenwerkingsapparatuur zal presteren 
gedurende de hele levenscyclus. Is deze 
eenvoudig te vinden, te implementeren, 
te gebruiken, te beheren en te 
controleren? Zo kunt u teams helpen om 
optimaal te presteren en bedrijfstools 
beter beheerbaar maken voor IT.

Met Logitech Sync kunt u apparaten 
beheren en controleren. Van het 
installeren van firmware-updates tot 
het inschakelen van nieuwe functies, 
allemaal vanaf uw eigen bureau. 
Bespaar tijd voor u en uw personeel 
met realtime meldingen van problemen, 
zodat u problemen kunt oplossen 
voordat ze een grote impact hebben.

OVERAL CONTROLEREN ONTHOUD

83%
83% van de mensen wil nu werken volgens 
een hybride model. Dit betekent dat het 
personeel de tools moet krijgen die aan 
hun specifieke behoeften voldoen. 

Zone Wireless en Zone Wired Headsets 
worden geleverd met meerdere 
verbindingstypen en bedieningselementen 
om gesprekken, muziek en ongewenst 
geluid te beheren. Ze zijn de ideale 
oplossing, het maakt niet uit of u achter 
uw bureau zit of onderweg bent.

De Brio Ultra HD Pro Business 
Webcam met dubbele aansluiting, 
ruisonderdrukkende microfoons en 
haarscherpe optics garandeert een 
naadloze vergaderervaring.

Maak overal verbinding mee dankzij de 
Logi Dock, een dockingstation met vijf 
poorten, one-touch vergaderbediening 
en een speakerphone. Het is een 
compact alles-in-één apparaat dat 
rommel op het bureau voorkomt.

GEFOCUST VERGADEREN

76%
76% van de werknemers gebruikt nu 
videovergaderen voor werken op afstand, dus 
apparatuur met eenvoudige installatie en bediening 
is een duidelijke prioriteit voor bedrijven.

COMMUNICEREN. 
WERKEN. GROEIEN. 

WERKNEMERS 
MET TECHNOLOGIE

BEHEER EENVOUDIG 
GEMAAKT 
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KLAAR VOOR EEN UPGRADE? VERBETER DE 
PERSOONLIJKE SAMENWERKING VAN UW TEAMS.

ONTDEK HIER DE OPLOSSINGEN

https://www.logitech.com/nl-nl/products/headsets/zone-wired-earbuds.html
https://www.logitech.com/nl-nl/products/headsets/zone-true-wireless-earbuds.985-001082.html
https://www.logitech.com/nl-nl/products/headsets/zone-true-wireless-earbuds.985-001082.html
https://www.logitech.com/nl-nl/video-collaboration/products/sync.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
https://www.logitech.com/nl-nl/products/webcams/brio-4k-hdr-webcam.960-001106.html
https://www.logitech.com/nl-nl/products/webcams/brio-4k-hdr-webcam.960-001106.html
https://www.logitech.com/nl-nl/products/personal-workspaces/logi-dock.html
https://www.logitech.com/nl-nl/video-collaboration/personal-video-conferencing-solutions.html

