
OPLOSSINGEN OM
UW VERGADERRUIMTES 
TE MODERNISEREN
Geef iedere werkruimte een 
upgrade met hypermoderne 
videosamenwerking. Eenvoudig te 
installeren en eenvoudig te gebruiken, 
Logitech®-hardware en GoTo-
software maken video mogelijk in 
iedere werkruimte en zorgen voor 
storingsvrije videovergaderingen. 
Voor een volledige plug-and-play 
ruimteoplossing met ingebouwde 
rekenkracht kan de Logitech Tap-
touchcontroller gekoppeld worden 
aan de Logitech Rally Bar Mini, Rally 
Bar of Rally Plus en RoomMate. 
Oplossingen voor persoonlijke 
samenwerking zijn inclusief een  
Zone-hoofdtelefoon en HD-webcam.

Logitech- en GoTo-oplossingen passen in iedere werkruimte, op bureaus, 
in teamruimtes, vergaderruimtes en directiekamers. Iedere oplossing is 
volledig geïntegreerd en compatibel met GoTo-videovergadersoftware. 
Er zijn altijd goede supportdiensten beschikbaar indien u hulp nodig heeft.

IT-beheerders zijn enthousiast over GoToRoom met Logitech, vanwege 
de eenvoudige provisioning en de installatietijd van slechts 15 minuten. 
Implementeer met een NUC-computer op basis van Linux waarop GoTo 
al geïnstalleerd is of een Logitech CollabOS-apparaat. Oplossingen voor 
persoonlijke samenwerking kunnen via plug-and-play of via Bluetooth® 
verbonden worden met ieder apparaat en zijn klaar voor gebruik met 
GoToMeeting. 

Deelnemers en organisatoren zijn enthousiast over de geweldige 
videokwaliteit, kalenderintegratie en de mogelijkheid om met één 
aanraking deel te nemen met Logitech Tap. Gebruikers kunnen zelfs 
een vergadering starten vanaf een mobiel apparaat en een draadloze 
Logitech-koptelefoon zonder de ruimte in te hoeven lopen. 

READY, STEADY, GOTO

DRAADLOZE INSTALLATIE

EENVOUDIG VOOR MEDEWERKERS



PROFESSIONELE ERVARING IN IEDERE VERGADERING

 OPLOSSINGEN VOOR KLEINE RUIMTES 

Ervaar superieure audio en video in een compact, alles-in-één ontwerp. Opgeruimde 
bekabeling en flexibele bevestigingsopties stellen uw IT-teams in staat om het op 
grote schaal in te zetten. Eindgebruikers kunnen GoToRoom uitvoeren op Rally Bar 
Mini. Met de Logitech Tap-touchcontroller kunt u met één aanraking deelnemen en 
inhoud via een bekabelde verbinding delen.

 � Alles-in-één videobar met AI-gestuurde verbeteringen geoptimaliseerd voor 
kleine ruimtes 

 � Geavanceerde 4K Ultra HD-video met een superbreed diagonaal 
gezichtsveld van 120°

 � Mechanisch pannen en kantelen bieden een uitstekende dekking van de 
ruimte van 163° horizontaal en 110° verticaal

 � Tot 4x zoom voor HD video

 � Kristalhelder, ruimtevullend geluid van ingebouwde speakers

 � Beamforming-mic array met uitbreidingsmogelijkheden

 � AI Viewfinder voor verbeterde automatische framing met RightSight en 
tellen van mensen

 � U kunt GoToRoom uitvoeren zonder computer

 � Eenvoudig deelnemen aan vergaderingen met één aanraking

Dankzij deelname met 
één aanraking, eenvoudig 
inhoud delen en een 
centrale bediening 
kunt u met Logitech 
Tap eenvoudig en snel 
deelnemen aan een 
GoToRoom-vergadering.

RoomMate is een CollabOS-apparaat 
dat de computer vervangt en 
werkt met bestaande Logitech 
vergadercamerasystemen zoals 
MeetUp en Rally. RoomMate biedt 
ingebouwde videovergadersoftware 
voor ondersteunde diensten 
waaronder GoToRoom. 

RIGHTSENSE-TECHNOLOGIEËN

TAP ROOMMATE

RALLY BAR MINI 
EN TAP

Logitech-apparaatoplossingen met GoToRoom hebben Logitech RightSense™, een suite van proactieve technologieën 
die de vergaderervaring automatiseren en verbeteren. 

Automatische 
cameracontrole

Licht- en 
kleuroptimalisatie

Adaptieve audio-
aanpassingen

RIGHTSIGHT™ RIGHTLIGHT™ RIGHTSOUND™



OPLOSSINGEN VOOR MIDDELGROTE RUIMTES

OPLOSSINGEN VOOR GROTE RUIMTES

Ervaar heldere video en geluid van studiokwaliteit met de configuratie voor middelgrote 
vergaderruimtes. Opgeruimde bekabeling en flexibele bevestigingsopties stellen u in 
staat om het op grote schaal in te zetten. Eindgebruikers kunnen GoToRoom uitvoeren 
op Rally Bar. Met de Logitech Tap-touchcontroller kunt u met één aanraking deelnemen 
en inhoud via een bekabelde verbinding delen.

De grote ruimteconfiguratie combineert eenvoudig beheer met uitstekende dekking 
over een breed scala aan maten en indelingen van ruimtes. Maak de perfecte 
configuratie van speakers en microfoons voor uw ruimte door middel van kabelbeheer 
zonder rommel en meerdere bevestigingsopties. Voer GoToRoom uit op RoomMate. U 
kunt deelnemen met één aanraking en inhoud bedraad delen met de Logitech Tap-
touchcontroller.

 � Premium, alles-in-één videobar met AI-gestuurde verbeteringen 
geoptimaliseerd voor middelgrote ruimtes

 � 90° diagonaal gezichtsveld

 � Mechanisch pannen, kantelen en zoomen bieden een uitstekende dekking 
van de ruimte van 132° horizontaal en 82° verticaal

 � Afbeeldingen zonder kwaliteitsverlies met 5x optische zoom voor 4K Ultra 
HD-kwaliteit

 � Haarscherp tot 15x zoom voor HD-video

 � Speakers met lage vervorming leveren een ruimtevullend geluid

 � Beamforming-mic array met uitbreidingsmogelijkheden

 � AI Viewfinder voor verbeterde automatische framing met RightSight en 
tellen van mensen

 � U kunt GoToRoom uitvoeren zonder computer

 � Eenvoudig deelnemen aan vergaderingen met één aanraking

 � Ultiem vergadercamerasysteem voor grote ruimtes

 � 90° diagonaal gezichtsveld

 � Mechanisch pannen, kantelen en zoomen

 � Afbeeldingen zonder kwaliteitsverlies met 5x optische zoom voor 4K Ultra 
HD-kwaliteit

 � Haarscherp tot 15x zoom voor HD-video

 � Uitgerust met twee speakers en twee microfoons, uitbreidbaar tot 
maximaal zeven microfoons

 � Voer GoToRoom uit op RoomMate voor een gebruikerservaring die hetzelfde 
is als het apparaat

 � Eenvoudig deelnemen aan vergaderingen met één aanraking

RALLY BAR 
EN TAP

RALLY PLUS 
EN TAP



PC-GEBASEERDE OPLOSSINGEN 

RUIMTES VOOR PERSOONLIJKE SAMENWERKING

Een videogesprek in een persoonlijke ruimte mag geen afleidingen hebben en u moet de controle hebben over wat kijkers 
kunnen zien en horen. Kits voor persoonlijke videosamenwerking van Logitech kunnen iedere werkplek, zowel op afstand als 
in een open kantoor, omtoveren tot een ruimte voor directe samenwerking die naadloos werkt met GoToMeeting-software. 
RightLight-technologie optimaliseert webcaminstellingen voor natuurlijker licht en kleur.

Voor IT-teams die de voorkeur geven aan ruimteoplossingen op basis van pc is GoToRoom ook beschikbaar met een  
NUC-computer die al geconfigureerd is voor MeetUp, Rally, Rally Plus en Logitech Tap.

 � Geavanceerde 4K Ultra HD Brio-webcam met een diagonaal 
gezichtsveld van 90°

 � RightLight 3 AI-gestuurde aanpassingen 

 � Zone Wireless Bluetooth®-hoofdtelefoon levert kristalhelder geluid en 
actieve ruisonderdrukking

 � Compatibel met persoonlijke computers en mobiele apparaten met 
Bluetooth®

 � c925e high-definition 1080p webcam met een diagonaal 
gezichtsveld van 78°

 � RightLight 2 AI-gestuurde aanpassingen

 � Zone Wired-hoofdtelefoon levert hoogwaardig geluid en actieve 
ruisonderdrukking

PRO KIT VOOR PERSOONLIJKE VIDEOSAMENWERKING

KIT VOOR PERSOONLIJKE VIDEOSAMENWERKING MET 
KABEL

 � Vergadercamera met geïntegreerde audio, ideaal voor 
kleinere teamruimtes

 � Geavanceerde 4K Ultra HD-video met een superbreed 
diagonaal gezichtsveld van 120°

 � Tot 4x zoom voor HD video

 � Drie beamforming-microfoons en een persoonlijk 
afgestelde speaker

 � Voer GoToRoom uit op een speciale pc

 � Eenvoudig deelnemen aan vergaderingen met één 
aanraking

 � Rally voor middelgrote ruimtes met één speaker en 
één microfoon. Rally Plus voor grote ruimtes met twee 
speakers en twee microfoons.

 � 90° diagonaal gezichtsveld

 � Afbeeldingen zonder kwaliteitsverlies met 5x optische 
zoom voor 4K Ultra HD en tot 15X HD-video

 � Voer GoToRoom uit op een speciale pc

 � Eenvoudig deelnemen aan vergaderingen met één 
aanraking

MEETUP EN GOTO NUC EN TAP RALLY / RALLY PLUS EN GOTO NUC EN TAP



ONDERDELEN EN ACCESSOIRES VOOR RUIMTEOPLOSSINGEN

Plaats de Rally-camera op 
de muur of in de buurt van 
het plafond. Onopvallende 
luidsprekerbeugels creëren 
een “zwevend” uiterlijk.

Pas de plaatsing van de 
microfoons aan op de 
vorm van de tafel. De 
Rally Mic Pod is optioneel 
voor kleine en middelgrote 
ruimteconfiguraties.

RALLY-BEVESTIGINGSSET 
(VOOR RALLY-SYSTEEM)

RALLY MIC POD HUB

Bevestig de Tap plat op de tafel, vergroot de 
gezichtshoek, of bevestig het tegen de wand om 
ruimte te besparen, kabels te beperken, en de 
gebruikerservaring te optimaliseren.

TAP TAFELBEUGEL, RISER, OF WANDBEVESTIGING

Extra microfoon met 
mutefunctie voor een 
groter audiobereik van 
MeetUp.

Bevestigingsoptie 
voor MeetUp 
ConferenceCam.

Verlengkabel van 
10 meter voor MeetUP 
Expansion Mic.

MEETUP EXPANSION MIC MEETUP TV-
BEVESTIGING

MEETUP MIC 
EXTENSION CABLE

Verberg kabels en zet 
microfoons vast op de tafel 
of aan het plafond voor een 
netjes afgewerkt resultaat. 
Leverbaar in grafiet of wit.

RALLY MIC POD MOUNT

Voeg 10 meter extra bereik 
toe aan de bekabeling 
van Rally mic pod of Rally 
Mic Pod Hub voor grotere 
ruimtes.

VERLENGKABEL VOOR 
RALLY MIC POD

Bevestig de Rally Bar 
Mini of Rally Bar stevig 
boven of onder een TV of 
beeldscherm.

Breid het audiobereik 
uit en bied gemakkelijke 
toegang tot de muteknop. 
Leverbaar in grafiet of wit.

TV-BEVESTIGING 
VOOR VIDEOBARS

RALLY MIC POD
Bevestig de Rally Bar Mini 
of Rally Bar tegen de wand 
om ruimte te besparen.

Vul grote ruimtes met 
helder geluid, ondersteund 
door RightSound-
technologieën. Compatibel 
met Rally Bar Mini, Rally 
Bar, en het Rally System. 
Leverbaar in grafiet of wit.

WANDBEVESTIGING 
VOOR VIDEOBARS

RALLY-SPEAKER



TEAMRUIMTE VERGADERRUIMTE DIRECTIEKAMER

Vergadercamera Logitech  
Rally Bar Mini Logitech MeetUp Logitech Rally Bar Logitech Rally Logitech Rally Plus

Logitech Tap-
touchcontroller (vereist) � � � � �

Besturingssysteem CollabOS Linux CollabOS Linux CollabOS of Linux

Computerbron Apparaat pc Apparaat pc RoomMate of pc 
(één vereist)

Pakketinhoud

Rally Bar Mini
Stroomtoevoer

HDMI-kabel
USB-kabel

Afstandsbediening
Lenskapjes

Documentatie

MeetUp
Stroomtoevoer

USB-kabel
Afstandsbediening

Documentatie
Wandbevestiging

Rally Bar Mini
Stroomtoevoer

HDMI-kabel
USB-kabel

Afstandsbediening
Lenskapjes

Documentatie

Rally Camera
Stroomtoevoer 

(x2)
HDMI-kabels (x2)
USB-kabel (C naar 

C)
USB-kabel (A naar 

B)
Afstandsbediening

Displayhub
Tafelhub

Rally-speaker (x1)
Rally Mic Pod (x1)

CAT6A-kabel
Documentatie

Rally Camera
Stroomtoevoer 

(x2)
HDMI-kabels (x2)
USB-kabel (C naar 

C)
USB-kabel (A naar 

B)
Afstandsbediening

Displayhub
Tafelhub

Rally-speaker (x2)
Rally Mic Pod (x2)

CAT6A-kabel
Documentatie

Optionele accessoires

Wandbevestiging
TV-bevestiging
Rally Mic Pod

Rally Mic Pod Hub
Rally Mic Pod 

Mount
Rally Mic Pod 

Extension Cable
Tap tafelbeugel, 

riser, of 
wandbevestiging

TV-bevestiging
MeetUp-uitbrei-
dingsmicrofoon

Verlengkabel 
voor MeetUp-

microfoon
Tap tafelbeugel, 

riser, of 
wandbevestiging

Wandbevestiging
TV-bevestiging
Rally Mic Pod

Rally Mic Pod Hub
Rally Mic Pod 

Mount
Rally Mic Pod 

Extension Cable
Tap tafelbeugel, 

riser, of 
wandbevestiging

Rally-
bevestigingsset

Rally-microfoon-
bevestiging  

(maximaal 7)
Rally Mic Pod Hub

Rally Mic Pod 
Mount

Rally Mic Pod 
Extension Cable
Tap tafelbeugel, 

riser, of 
wandbevestiging
Rally-speaker (x1)

Rally-
bevestigingsset

Rally-micro-
foonbevestiging 

(maximaal 7)
Rally Mic Pod Hub

Rally Mic Pod 
Mount

Rally Mic Pod 
Extension Cable
Tap tafelbeugel, 

riser, of 
wandbevestiging

Garantie
Beperkte hardwaregarantie van 2 jaar

Bijkomende verlengde garantie van 1 jaar kan worden aangeschaft op het moment dat de hardware wordt 
aangekocht. Neem contact op met uw wederverkoper over de beschikbaarheid.

MATRIX MET RUIMTEOPLOSSINGEN
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