
LOGITECH-OPLOSSINGEN VOOR 
PERSOONLIJKE SAMENWERKING
De werknemers van vandaag hebben andere behoeften als het gaat om 
hybride samenwerking en productiviteit. Geen probleem, daar kunnen 
wij aan voldoen.
We hebben de gebruikerservaringen van thuiswerkende mensen de afgelopen jaren bestudeerd en 
ontdekten dat de meeste van hen onvoldoende zijn uitgerust voor samenwerking waarbij video centraal 
staat. Van degenen die werken met standaard computerapparatuur, waaronder computers, muizen, 
toetsenborden en soms monitoren, worstelt 89% met videoproblemen en 85% met audioproblemen. 
Dit komt door de beperkingen van ingebouwde camera's, microfoons en luidsprekers.1 Deze problemen 
beïnvloeden het vermogen van thuiswerkende mensen om effectief samen te werken.

OPLOSSINGEN VOOR PERSOONLIJKE SAMENWERKING

Onze oplossingen voor persoonlijke samenwerking geven kenniswerkers de mogelijkheden die ze 
nodig hebben om moeiteloos te communiceren en samen te werken. Logitech-headsets bieden 
kristalheldere geluidskwaliteit met ruisonderdrukkende microfoons. Logitech-webcams bieden 
uitzonderlijk heldere video met hoge resolutie. Bovendien zijn deze oplossingen eenvoudig te 
implementeren en te onderhouden, ideaal voor IT-managers. Onze oplossingen, gecertificeerd 
voor toonaangevende vergaderplatforms zoals Microsoft Teams, Zoom2 en Google Meet, bieden 
een betrouwbare vergaderervaring voor personeel dat op een hybride manier werkt. 



OPLOSSINGEN VOOR HIGH-PROFILE GEBRUIKERS

Leidinggevenden en werknemers in zeer zichtbare rollen hebben de juiste tools nodig om video's en 
presentaties te produceren, trainingssessies te leiden, keynote-toespraken te houden of belangrijke 
vergaderingen te leiden. Ze kunnen zich audio- en videoproblemen niet veroorloven.

UITGELICHTE PRODUCTEN

Creëer werkruimten die zijn geoptimaliseerd voor videosamenwerking 
met behulp van onze oplossingen, inclusief Zone True Wireless Earbuds, 
Brio-webcam en Logi Dock. Deze apparaten leveren een eersteklas 
ervaring voor audio en video.

ZONE TRUE 
WIRELESS EARBUDS

BRIO-WEBCAM LOGI DOCK

LOGI DOCK: HET ALLES-IN-ÉÉN DOCKINGSTATION VOOR HYBRIDE 
WERKEN

Onze alles-in-één USB-C-dockingoplossing met vergaderbediening 
en speakerphone. De Logi Dock maakt uw desktopconfiguratie 
overzichtelijk en verhoogt productiviteit.

MULTIFUNCTIONEEL
Sluit tot 5 USB-randapparaten en 2 monitoren3 aan terwijl u een 
laptop oplaadt met maximaal 100 watt.

WORD DUIDELIJK GEHOORD
Zes beamforming-microfoons en geavanceerde algoritmen verminderen 
achtergrondgeluid, zodat anderen u duidelijk kunnen horen.

DEELNEMEN AAN VERGADERINGEN MET ÉÉN AANRAKING
Met één druk op de knop4 neemt u direct deel aan een vergadering via 
Teams, Zoom en Google Meet.



OPLOSSINGEN VOOR WERKNEMERS DIE VEEL SAMENWERKEN

Voor sommige kenniswerkers is continue interactie en samenwerking met collega's een bepalend kenmerk 
van de werkdag. Ze zijn sterk afhankelijk van video en audio omdat ze een groot deel van hun dag in 
vergaderingen doorbrengen.

ONZE BESTE OPLOSSING

Stroomlijn videovergaderingen en maak persoonlijke werkruimtes 
overzichtelijk met Zone True Wireless, Brio en Logi Dock. Zie er 
altijd natuurgetrouw uit op beeld en klink natuurlijk met deze 
premium apparaten.

ZONE TRUE 
WIRELESS EARBUDS

BRIO-WEBCAM LOGI DOCK

BETER SAMENWERKEN

Blijf gefocust met een draadloze headset met ANC. Een 
geavanceerde microfoon met ruisonderdrukking en een webcam 
met een diagonaal gezichtsveld van 90° bieden professionele 
videokwaliteit voor betere videosamenwerking.

ZONE WIRELESS-
HEADSET

C930e-WEBCAM

BETROUWBAAR EN PROFESSIONEEL

Stap over van de standaard audio en video van laptops naar een 
oplossing die gecertificeerd is voor bedrijven. Profiteer van betrouwbare 
videosamenwerking met Zone Wired Earbuds en de C920e-webcam.

ZONE WIRED 
EARBUDS

C920e BUSINESS 
WEBCAM



OPLOSSINGEN VOOR GEAVANCEERDE SPECIALISTEN

Creatievelingen, technologen, analisten en mensen met operationele rollen hebben ononderbroken 
tijd nodig waarin ze zich kunnen concentreren om succesvol te zijn. Voor hen is audio-apparatuur met 
ruisonderdrukking net zo belangrijk als kwaliteitsvideo voor interactie met hun teams of klanten. 

CREATIEVE SUITE

Vind een prettige workflow met de Zone Vibe Wireless-hoofdtelefoon. 
Laat uw werk zien met de innovatieve Show Mode van Brio 505. 
Een perfecte combinatie voor zowel concentratie als het delen van 
content.

ZONE VIBE WIRELESS-
HOOFDTELEFOON

BRIO 505-WEBCAM

PRODUCTIVITEITSSUITE

Profiteer van heldere audio en video van hoge kwaliteit in elke omgeving, 
zelfs bij een lage bandbreedte. Een essentiële werkoplossing voor mensen 
die het grootste deel van de dag uiterst geconcentreerd zijn.

ZONE WIRED-
HEADSET

C925e-WEBCAM

Voor meer informatie: 
https://www.logitech.com/nl-nl/business/personal-workspace.html
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1. “Geef uw werknemers de juiste tools voor hybride werken: wat onderzoek uitwijst.” Rapport gebaseerd op origineel onderzoek uitgevoerd door Logitech en 2CV onder 
3.000 thuiswerkende personen. 2. Raadpleeg de afzonderlijke productpagina voor individuele productcertificeringen. 3. USB-naar-DisplayPort-/HDMI-adapter is vereist 
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