
SCHAAL AUDIO EN VIDEO VAN
WERELDKLASSE NAAR IEDERE 
RUIMTE
Logitech-oplossingen voor 
videosamenwerking, in combinatie 
met het Q-SYS-platform van  
QSC., leveren geavanceerde AV-
verwerking en ruimtebeheer in 
elke ruimte. De Q-SYS flexibele, 
op software gebaseerde basis 
maakt integratie en onderhoud 
binnen het hele bedrijf eenvoudig 
en levert betrouwbaarheid en 
continuïteit die nodig is voor 
goede en sterke communicatie en 
samenwerking. 

QSC en Logitech bieden speciaal ontworpen oplossingen voor 
belangrijke ruimtes die de gestroomlijnde samenwerkingservaring 
leveren die gebruikers ervan verwachten. Dankzij de IT-vriendelijke 
aanpak staat Q-SYS op gelijke voet met de focus van Logitech op open 
platforms en goed ontworpen gebruikerservaringen.  

Q-SYS door QSC is een via de cloud te beheren, softwaregebaseerd 
platform dat eenvoudig te implementeren is. Een Q-SYS Core, 
aangedreven door Q-SYS OS, biedt geavanceerde audioverwerking, 
videodistributie en ruimtebeheer, en werkt via een enkele USB-
aansluiting naar het computersysteem in de ruimte, waaronder 
de Logitech RoomMate. 

QSC en Logitech-ruimteoplossingen bieden gecertificeerde oplossingen 
voor Microsoft Teams Rooms, Google Meet en Zoom Rooms en kunnen 
samenwerken met andere toonaangevende UC-platforms. 

Het geïntegreerde beheercentrum in de Q-SYS levert een aanpasbare 
maar vertrouwde gebruikerservaring. In Microsoft Teams Rooms 
kunnen gebruikers hun vergaderingen en andere elementen in de 
ruimte rechtstreeks vanaf TAP beheren, zoals licht en tinten.  

SAMEN STERKER

EENVOUDIG TE IMPLEMENTEREN

GECERTIFICEERD VOOR GOOGLE, MICROSOFT EN ZOOM

RUIMTEBEHEER MET TAP



QSC EN LOGITECH

HOE ZIET UW OPSTELLING ERUIT?

Bekijk voorbeelden van ruimteconfiguraties met video-apparatuur van Logitech en QSC-oplossingen voor verdeelbare en 
flexibele ruimtes, directiekamers en klaslokalen. 

SETUP VOOR VERDEELBARE EN FLEXIBELE RUIMTES

SETUP VOOR DIRECTIEKAMERS
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SETUP VOOR KLASLOKALEN EN TRAININGSRUIMTES

zone

1

Vergaderruimtes die zijn ontworpen met Logitech-componenten zorgen voor een eenvoudige ervaring voor deelnemers van 
vergaderingen en bieden IT-beheerders de flexibiliteit om een cloudprovider voor videovergaderen te kiezen. 

LOGITECH-RUIMTEOPLOSSINGEN: ONTWORPEN VOOR EENVOUD EN FLEXIBILITEIT

TAP
Neem deel aan een vergadering 
met één aanraking en deel inhoud 
eenvoudig. Dankzij de centrale 
bediening kunt u met Logitech Tap 
eenvoudig en snel deelnemen aan 
een vergadering.

RALLY CAMERA
Rally Camera levert eersteklas 
prestaties in professionele 
vergaderruimtes van alle soorten 
en maten. De camera beschikt over 
functies als mechanisch pannen/
kantelen/zoomen (PTZ), haarscherpe 
15x HD-zoom, een breed diagonaal 
gezichtsveld van 90° en een krachtige 
4K-sensor.

RUIMTECOMPUTER 
Met computerkracht en software 
voor videovergaderen samen in één 
gespecialiseerd apparaat maken, 
RoomMate, pc en Chromebox 
het eenvoudig om Zoom Rooms 
en Microsoft Teams Rooms te 
implementeren. 
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LIJST VAN AANBEVOLEN COMPONENTEN

QSC-OPLOSSINGEN VOOR SAMENWERKING: AUDIO, VIDEO EN BEHEER

Q-SYS CORE-PROCESSOR 
VOOR AUDIO, VIDEO EN 
BEHEER
Kies voor de Q-SYS Core-
processor op basis van 
de I/O-vereisten en 
schaal van elke unieke 
installatie. Geavanceerde 
audioverwerking, AV-routering 
en -beheer via het netwerk, en 
een compleet beheercentrum 
om belangrijke ruimtes in te 
richten.

VIDEO-EINDPUNTEN VIA 
NETWERK VAN Q-SYS
De native video-
eindpunten van Q-SYS 
zorgen voor eenvoudige, 
netwerkgebaseerde 
videodistributie en 
kunnen ook dienen als 
USB-eindpunt voor 
aansluiting met een 
computersysteem. 

QSC-VERSTERKERS EN 
-LUIDSPREKERS
QSC biedt een volledig 
portfolio van versterkers 
met of zonder 
netwerkaansluiting om 
gebruikers de flexibiliteit 
te geven om de juiste 
oplossing voor hun unieke 
ruimte te kiezen.

Ondersteunde functies kunnen variëren, afhankelijk van computer- en 
platformselectie. 

SENNHEISER-PLAFOND- 
ARRAYMICROFOON
Omdat Q-SYS een open 
platform is, kan het 
geïntegreerd worden 
met een aantal van ‘s 
werelds meest gebruikte 
software en eindpunten, 
waaronder de Sennheiser 
TeamConnect Ceiling 2, 
een voor Dante™ geschikte 
plafondarraymicrofoon.

SOORT RUIMTE LOGITECH QSC

Verdeelbare en flexibele 
ruimtes

Ruimtecomputer  
Tap

Q-SYS Core
Q-SYS Camera
Versterker uit SPA-serie 
AcousticDesign Series-luidsprekers 
NV-32-H-video-eindpunten
Dante Ceiling Array microfoon

Directiekamer
Ruimtecomputer 
Rally Camera 
Tap

Q-SYS Core
Versterker uit SPA-serie 
AcousticDesign Series-luidsprekers
NV-32-H-video-eindpunten 
Dante Ceiling Array microfoon

Klaslokaal of trainingsruimte Ruimtecomputer  
Tap

Q-SYS Core
Q-SYS Camera
Versterker uit SPA-serie 
AcousticDesign Series-luidsprekers 
NV-32-H-video-eindpunten 
Dante Ceiling Array microfoon

https://www.logitech.com/nl-nl/video-collaboration/partners/qsc.html

