TIL UW VIDEOVERGADERINGEN
NAAR EEN HOGER NIVEAU
HAAL ALLES UIT MICROSOFT TEAMS MET LOGITECH®
RUIMTEOPLOSSINGEN MOGELIJK GEMAAKT DOOR INTEL

MICROSOFT TEAMS IS EEN VAN DE MARKTLEIDERS OP HET GEBIED VAN
ZAKELIJKE SAMENWERKING QUA GEBRUIKSSTATISTIEKEN
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5

200

actieve gebruikers per dag
voor Teams-vergaderingen

vergaderminuten in
Teams op één dag

vergaderingsgebruikers
op één dag

miljard

miljoen

miljoen

VERWIJDER DE ZORGEN VAN IT
Uw ecosysteem voor videovergaderingen eenvoudiger beheren, uitgerust met
Microsoft Teams® Rooms met Logitech®-oplossingen voor videovergaderruimtes.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

33,4%

27,9%

33,3%

Omgaan met zorgen
omtrent beveiliging

IT/telecom laten
aansluiten op
bedrijfsstrategieën

Systeemintegratie; beheren
van oplossingen van meerdere
leveranciers

SAMENWERKEN VOOR BETERE
VERGADERINGEN

Wanneer uw hardware en software elkaar aanvullen,
is het makkelijker voor uw bedrijfsteams om samen
te werken en te verbinden.
Logitech-ruimteoplossingen, mogelijk gemaakt
door Intel®, werken met Teams Rooms. Bekijk
de nieuwste certificering met Teams Rooms.
• Specifieke prestatieniveaus
• Eenvoudig beheer
• Extra veiligheid
• Plug-and-play

MAXIMALISEER UW INVESTERING IN TEAMS ROOMS
EEN BELANGRIJKE UITDAGING VOOR I.T.-/
TELECOMPERSONEEL OVER DE HELE WERELD

19,4%
van de IT-medewerkers constateert
angst onder gebruikers om nieuwe
technologieën te gebruiken

Elk bedrijf richt zich op het maximaliseren van hun IT-budget.
Gebruikers geven de voorkeur aan vertrouwde oplossingen voor videovergaderen in vergaderruimtes.
Aanvullende oplossingen van Microsoft, Intel® en Logitech maken implementatie eenvoudig terwijl ze kosten
verlagen, productiviteit verhogen en gebruiksgemak verbeteren.
IT kan de meest betaalbare en efficiënte manier bepalen om Teams Rooms op schaal in te zetten met minipc's van Lenovo, Dell en HP, mogelijk gemaakt door Intel® Core-processors. Deze pc's hebben een certificering
om te koppelen met Logitech en zorgen ervoor dat oplossingen voor vergaderruimtes altijd gebruiksklaar zijn.
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LOGITECH, MICROSOFT EN INTEL
ALTIJD EN OVERAL BETERE
VERGADERINGEN

®

Als voorkeurspartner van Teams Rooms helpen Logitech en Intel® mensen over de hele
wereld met verbinden en samenwerken in ruimtes van alle soorten en maten.
Het voegt waarde toe aan uw Microsoft-investering en biedt extra functies en mogelijkheden voor
uw teams.

Kom meer te weten over
Logitech-ruimteoplossingen
voor Microsoft Teams

OPLOSSINGEN ONTDEKKEN

Bronnen:
1. intel.com/content/www/us/en/products/details/nuc
2. intel.com/content/www/us/en/products/docs/boards-kits/nuc/mini-pcs/business
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