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In het tijdperk van hybride werken beheert IT niet alleen videovergaderen 
op kantoor, maar ook thuiswerkapparaten, zoals webcams, headsets 
en dockingstations. Deze extra verantwoordelijkheid roept een aantal 
belangrijke vragen op.

 •  Gebruiken werknemers hun thuiswerkapparaten daadwerkelijk? Zo ja, houden ze 
deze apparaten up-to-date? 

 •  Hoe worden videovergaderapparatuur en vergaderruimtes gebruikt binnen uw 
organisatie? Zijn er mogelijkheden om de kwaliteit van vergaderingen te verbeteren 
en iedereen een gelijkwaardige vergaderervaring te bieden?

 •  Hoe kan IT videovergaderen beheren en controleren in een hybride omgeving, en 
toch tijd overhouden voor andere taken?

Nu deze problemen zijn opgelost, kan IT het aantal tickets verminderen, de acceptatie 
van de geïmplementeerde webcams en headsets verhogen en het personeelsverloop 
verminderen door ervoor te zorgen dat iedereen zich gezien en gehoord voelt op werk.

In deze whitepaper behandelen we: 

 •  De behoefte aan gelijkwaardige hybride vergaderingen

 •  Hoe acceptatie van videovergaderapparatuur door werknemers verhoogd kan 
worden

 •  Hoe Logitech Sync IT helpt bij het beheren en optimaliseren van 
videovergaderapparatuur die verspreide teams nodig hebben om effectief samen 
te werken
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Hybride vergaderingen kunnen en moeten 
gelijkwaardig zijn

Op dit moment zien we in dat videovergaderen meer is dan iets nieuws of een obstakel, 
en kunnen we ons focussen op een gelijkwaardige, hybride vergaderervaring creëren 
voor de lange termijn. Als u ooit een slechte hybride vergadering heeft meegemaakt, kent 
u de moeite die het kost om gezien en gehoord te worden, terwijl de rest van de groep 
gemakkelijk face-to-face contact heeft rond een vergadertafel.

Maar stel dat u uw werknemers al heeft voorzien van videovergadertools en training, 
maar dat er nog steeds iets niet klopt. Misschien bezoeken mensen uw vergaderruimtes 
op kantoor en nemen ze gesprekken op hun laptop aan in plaats van op het 
ruimtesysteem, of misschien laten de meeste van uw werknemers hun camera's nog 
steeds liever uit tijdens vergaderingen. Situaties als deze doen afbreuk aan de kwaliteit 
van de vergadering en resulteren in meer hulpvragen aan IT, waardoor de productiviteit 
voor iedereen afneemt.

Om dit op te lossen, is het belangrijk om te begrijpen wat er misgaat en kansen op elk 
vlak te identificeren. Om zover te komen, heeft u inzicht nodig in hoe vergaderingen 
tegenwoordig plaatsvinden binnen uw organisatie. 

Worden apparaten gebruikt of staan ze stil? Komen er te veel mensen samen in een te 
kleine teamruimte en staan uw grootste vergaderruimtes leeg? Met deze informatie kunt 
u kansen identificeren om vergaderingen productiever en gelijkwaardiger te maken.

Iedereen moet overal op een zinvolle manier kunnen deelnemen. 
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Medewerking van werknemers

Het is ook belangrijk om werknemers zover te krijgen dat ze de thuiswerkapparaten 
gebruiken die u implementeert. Zelfs de beste webcam op de markt is nutteloos als 
werknemers deze niet gemakkelijk kunnen updaten en de instellingen niet aan hun 
behoeften kunnen aanpassen. Gelukkig is er een softwareoplossing die de kwaliteit van 
hybride vergaderingen kan helpen verbeteren en tegelijkertijd een bredere acceptatie 
van apparaten onder werknemers kan stimuleren.

Maak kennis met Logitech Sync: eenvoudig beheer

Stel uw verspreide teams in staat om overal te werken met één platform met een volledig 
apparaatbeheer voor in vergaderruimtes tot in thuiskantoren.

Sync is een tool voor externe controle en apparaatbeheer vanuit de cloud waarmee 
u eenvoudig uw video-implementaties kunt ondersteunen vanuit één eenvoudige 
browserinterface.

Het is nu gemakkelijk om overal vandaan videosamenwerkingsapparatuur van uw organisatie 
thuis en op kantoor te beheren, te controleren en waardevolle inzichten te verkrijgen.

Laten we eens kijken hoe Sync het eenvoudig maakt om uw hybride personeel te 
ondersteunen.

Beheer kantoor- en thuiswerkapparaten vanaf elke locatie met Sync.
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Apparaten voor vergaderruimte beheren

Sync ondersteunt on-demand en geplande updates, waardoor het eenvoudiger wordt 
om de nieuwste firmware op afstand te implementeren naar verbonden vergaderruimtes 
via het Sync-dashboard.

Met geplande updates via Sync kan de implementatie worden uitgevoerd in de 
nachtelijke uren om onderbrekingen te minimaliseren en ruimtes altijd bedrijfsklaar te 
houden.

Het is ook eenvoudig om een vergaderruimte te configureren met Sync. Selecteer gewoon 
een afzonderlijk apparaat of een groep apparaten die verbonden zijn met Sync, kies een 
actie (zoals het in-/uitschakelen van functies zoals RightSight-autoframing) en laat Sync 
dit op al die apparaten uitvoeren.

Sync heeft een overzicht van alle verbonden apparaten in de organisatie en de bijbehorende status.
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Planning, instellingen en taken worden beheerd door middel van de browserinterface.

Apparaten voor persoonlijke samenwerking 
beheren

Sync integreert met Logi Tune om teams die op afstand werken inzicht te geven in 
geselecteerde Logitech-apparaten voor persoonlijke samenwerking1.

Na de implementatie van Logi Tune op de computers van werknemers kan de IT-afdeling: 

 •  Apparaatgebruik volgen: houd de acceptatie van persoonlijke 
samenwerkingsapparaten bij om te zien welke werknemers hun webcams, headsets 
en Logi Dock gebruiken. 

 •  Firmware-updates implementeren: minimaliseer problemen met de apparatuur 
voor werknemers op afstand door de firmware up-to-date en in goede staat te 
houden.
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Met Sync kunt u de acceptatie van persoonlijke samenwerkingsapparaten overal volgen. 

Gebruikers kunnen hun webcam eenvoudig 
aanpassen met Logi Tune. 

Logi Tune kan werknemers ook helpen 
controle te houden over hoe ze eruitzien en 
hoe ze klinken in hun videovergaderingen 
door hen in staat te stellen het volgende te 
doen: 

 •  Hun webcam , focus en filters 
aanpassen

 •  Hun headset of Logi Dock-audio 
kalibreren voor vergaderingen of 
muziek

 •  Hun spreekvolume beheren en 
achtergrondgeluid minimaliseren

 •  Aankomende vergaderingen bekijken 
en deelnemen met één aanraking



L O G I T E C H  S Y N C  8

Sync heeft een simpele grafische interface met de realtime status en functionele gereedheid van elk 
verbonden apparaat en ruimte in de hele organisatie.

Controleren en los in realtime problemen op

Sync controleert automatisch een brede en groeiende lijst aan apparaten van Logitech 
en derden (inclusief webcams, speakers, touchcontrollers en meer) in realtime, waarbij 
potentiële problemen al worden vastgesteld voordat ze daadwerkelijk een probleem vormen.

Het Sync-dashboard diagnosticeert en vindt bijvoorbeeld een losgekoppelde USB-kabel 
of een ontbrekend onderdeel, waardoor IT geen tijd verspilt met locatiebezoeken. Deze 
problemen kunnen zelfs rechtstreeks naar de inbox van het IT-personeel worden gestuurd 
met e-mailwaarschuwingen of onderdeel worden van workflows in ServiceNow. 

De controlefunctie geeft IT ook waardevolle inzichten over elke videovergaderruimte. 
En vanuit het oogpunt van gebruikers werkt alles zoals verwacht, iedere keer dat ze 
deelnemen aan een vergadering.
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Sync levert meldingen die wijzen naar de bron van meerdere problemen, waardoor de vervolgstappen 
duidelijk worden.
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Sync kan ruimte- en resourceplanning helpen optimaliseren door inzicht te krijgen in hoe vaak, wanneer 
en hoe lang ruimtes worden gebruikt.

Meten met dashboards en inzichten

Sync houdt het gebruik van vergaderruimtes, zitplaatsen en 
videosamenwerkingsapparatuur bij om bruikbare inzichten te bieden over hoe u deze alle 
drie kunt optimaliseren, waar u ook bent. Deze metingen helpen IT om beter te begrijpen 
hoe vergaderruimtes worden gebruikt. Zijn ze constant geboekt of vaak leeg? Zijn er 
voldoende zitplaatsen beschikbaar? 

IT kan deze gegevens gebruiken om potentiële problemen voor ruimtes in te perken. 
Er kan ook waardevolle informatie worden gegeven aan zakelijke partners binnen de 
afdelingen Voorzieningen, Gezondheid en veiligheid en HR van hun organisatie.
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Sync schaalt eenvoudig om een onbeperkt aantal videoapparaten te ondersteunen binnen een 
organisatie, ongeacht waar ze zich bevinden.

Eenvoudig apparaten beheren naarmate uw 
organisatie groeit

Sync werkt voor organisaties van elk formaat. Van organisaties met een klein aantal 
videovergaderruimtes tot ondernemingen met tienduizenden videoapparaten. Sync biedt 
een uniforme cloudgebaseerde browserinterface om alles te beheren.

Sync ondersteunt multitenancy, waardoor het een ideale oplossing is voor beheerde 
serviceproviders (MSP’s) en ondernemingen voor beheer over meerdere klanten en IT-
organisaties. Grote ondernemingen kunnen het beheer van vergaderruimtes eenvoudig 
gescheiden houden voor ieder van hun dochterondernemingen in elke regio. MSP’s kunnen beheer 
als een service aanbieden aan hun klanten zonder dat de omgevingen gemengd worden.

Sync maakt gebruik van end-to-end codering en audio, video of gedeelde inhoud wordt 
niet verzameld of verzonden, zodat vergadergegevens veilig en privé blijven.

https://www.youtube.com/watch?v=CdmqwJTRqc0
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Scenario’s met Sync

Hier volgt een aantal voorbeelden van hoe Sync gebruikt kan worden om problemen in de 
echte wereld aan te pakken:

Logi Tune kan gebruikers informeren over beschikbare firmware-updates. 

F I R M W A R E - U P D A T E S

De ouderwetse manier om firmware-updates te implementeren was om fysiek 
een IT-medewerker naar elke vergaderruimte te sturen om een laptop aan te 
sluiten op afzonderlijke webcams (of andere bij te werken apparaten) en om de 
nieuwste update per apparaat door te voeren. Dit updatemodel is zeer inefficiënt 
en onhandig om het groeiende aantal personen te helpen dat vanuit huis of 
andere locaties op afstand werkt.

Met Sync kunt u instellingen op afstand aanpassen en firmware-updates 
uitvoeren op apparaten voor vergaderruimtes om ervoor te zorgen dat uw 
implementatie optimaal functioneert. Voor persoonlijke samenwerkingsapparaten 
kunt u gebruikers met behulp van Logi Tune eraan herinneren hun webcams, 
headsets en Logi Dock-apparaten bij te werken die verbonden zijn met pc's op 
afstand of op kantoor.
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P R O B L E E M O P L O S S I N G  O P  A F S T A N D

IT ontvangt een support-ticket met het probleem dat het geluid in een verre 
vergaderruimte niet meer werkt. Wat is de oorzaak van dit probleem? Is er een 
duur locatiebezoek nodig om het probleem vast te stellen?

 Met Sync kan de IT-beheerder meteen zien wat er aan de hand is. Bijvoorbeeld: 
een gebruiker heeft de USB-kabel losgekoppeld en heeft de kabel op de laptop 
aangesloten. Vervolgens heeft de gebruiker aan het einde van de vergadering 
de originele verbinding niet hersteld, dan zal Sync melden dat de USB-poort 
losgekoppeld is. Met Sync weet IT altijd precies wat het probleem is in plaats van 
dat ze het eerst moet achterhalen.

I N Z I C H T E N  O M T R E N T  G E Z O N D H E I D  E N  V E I L I G H E I D

Een organisatie stelt nieuwe protocollen vast om zijn werknemers veilig te houden. 
Vele organisaties stellen limieten voor het aantal deelnemers in vergaderruimtes 
binnen de organisatie om de benodigde afstand van elkaar te kunnen houden. 
Sync kan realtime nalevingsgegevens bieden door bij te houden hoeveel 
personen de ruimte werkelijk gebruiken.

Als een ruimte is bestemd voor maximaal vier personen, ook al komen groepen 
van 10 personen vaak samen in de ruimte, dan kan de facilitaire dienst die 
gegevens inzien en overwegen de helft van de stoelen te verwijderen om te 
voorkomen dat de ruimtes te vol raken. Door Sync gegenereerde inzichten kunnen 
versterkend werken en het management helpen om op de hoogte te blijven van 
de richtlijnen voor gezondheid en veiligheid op de werkplek. 

B E T R O U W B A R E  B R O N N E N

Vergaderruimtes zijn alleen waardevol als ze gebruikt worden en gebruikersadoptie 
is afhankelijk van zowel betrouwbaarheid als functionaliteit. Als uw organisatie 
vergaderruimtes uitrust met ondermaatse videovergaderapparatuur , gebruiken 
werknemers uw vergaderruimtes mogelijk helemaal niet meer om technische 
problemen en andere vertragingen te voorkomen. 

Sync zorgt ervoor dat vergaderruimtes altijd klaar zijn voor de volgende 
vergadering en biedt inzicht in hoe uw ruimtes en apparatuur worden gebruikt. IT 
kan deze gegevens gebruiken om vertrouwen op te bouwen onder het personeel, 
de acceptatie van vergaderruimtes en videosamenwerking stimuleren en de 
algehele ROI te verhogen.
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C O N S I S T E N T E  G E B R U I K E R S E R V A R I N G

Voor een consistente gebruikerservaring moet iedereen met hetzelfde gemak 
kunnen deelnemen aan vergaderingen, ongeacht de vergaderruimte of het 
thuiskantoor. Mensen houden van consistentie, zeker als ze niet hoeven na te 
denken over apparaten en instellingen en meteen aan het werk kunnen.

Stel dat u twee vergaderruimtes heeft in uw kantoor. De ene heeft een Logitech 
Rally Bar die nog op een oude CollabOS-versie draait. De andere vergaderruimte 
heeft een volledig bijgewerkte Rally Bar die draait op de nieuwste versie van 
CollabOS. Het nieuwere apparaat heeft Logitech RightSight 2, zodat de camera 
de actieve spreker tijdens vergaderingen automatisch in beeld brengt. De 
naastgelegen oudere Rally Bar mist deze functionaliteit, dus werknemers denken 
dat deze defect is en geven een probleemticket aan. 

Sync elimineert dergelijke scenario's en ondersteunt zo gebruikersacceptatie 
en -tevredenheid door middel van een consistente ervaring die de technische 
problemen van videovergaderingen wegneemt.

RightSight 2 brengt de actieve spreker automatisch in beeld tijdens vergaderingen. 
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R U I M T E O P T I M A L I S A T I E

Met Sync kunnen planners ervoor zorgen dat hun organisatie genoeg ruimtes 
heeft van het juiste formaat en dat het gebruik aansluit op de vraag. 

Misschien hebben vergaderruimtes met tien zitplaatsen in de huidige stand van 
zaken nooit meer dan een aantal gebruikte stoelen. Of bepaalde teamruimtes 
hebben constant overbezetting. Of misschien zijn er niet genoeg focusruimtes en 
boeken mensen daarom de directiekamer voor persoonlijk gebruik. 

Sync bekijkt en meet al deze gegevens en levert allerlei gegevens die de 
uitbreiding of vermindering van de capaciteit van een vergaderruimte voor het 
afstemmen op het werkelijke gebruik van de ruimte kunnen rechtvaardigen.

Gecontroleerd. Beheerd.

Sync kan veel producten in het Logitech VC-portfolio controleren en beheren. Gebruik 
Sync om een groeiende lijst2 aan Logitech-apparaten te controleren en te beheren, 
waaronder:

Apparaten voor vergaderruimtes

Webcams

Headsets

Dockingstations

MeetUp Rally Rally Bar Rally Bar Mini Rally Camera Rally Plus

Scribe Swytch Tap Tap IP Tap Scheduler

BRIO C920c C920e C925e C930c C930e

Zone Wireless Zone Wireless 
Plus Zone Wired Zone Wired 

Earbuds
Zone True 
Wireless

Zone True 
Wireless Plus

Logi Dock

https://www.logitech.com/nl-nl/product/meetup-conferencecam
https://www.logitech.com/nl-nl/products/video-conferencing/room-solutions/rally-ultra-hd-conferencecam.html
https://www.logitech.com/nl-nl/products/video-conferencing/room-solutions/rallybar.960-001308.html
https://www.logitech.com/nl-nl/products/video-conferencing/room-solutions/rallybarmini.960-001336.html
https://www.logitech.com/nl-nl/products/video-conferencing/conference-cameras/rally-ultra-hd-ptz-camera.960-001227.html?crid=1689
https://www.logitech.com/nl-nl/products/video-conferencing/room-solutions/rally-ultra-hd-conferencecam.html
https://www.logitech.com/nl-nl-/products/video-conferencing/room-solutions/scribe.960-001332.html
https://www.logitech.com/nl-nl/products/video-conferencing/room-solutions/swytch.952-000009.html
https://www.logitech.com/nl-nl/products/video-conferencing/room-solutions/tap.939-001950.html
https://www.logitech.com/nl-nl/products/video-conferencing/room-solutions/tap-ip.952-000088.html
https://www.logitech.com/nl-nl/products/video-conferencing/room-solutions/tap-scheduler.952-000091.html
https://www.logitech.com/nl-nl/products/webcams/brio-4k-hdr-webcam.960-001105.html
https://www.logitech.com/nl-nl/products/webcams/c920e-business-webcam.960-001401.html
https://www.logitech.com/nl-nl/products/webcams/c925e-business-webcam.960-001075.html
https://www.logitech.com/nl-nl/products/webcams/c930e-business-webcam.960-000971.html
https://www.logitech.com/nl-nl/products/headsets/zone-wireless-bluetooth.html
https://www.logitech.com/nl-nl/products/headsets/zone-wireless-bluetooth.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/headsets/zone-wired-earbuds.html
https://www.logitech.com/nl-nl/products/headsets/zone-wired-earbuds.html
https://www.logitech.com/nl-nl/products/headsets/zone-true-wireless-earbuds.985-001081.html
https://www.logitech.com/nl-nl/products/headsets/zone-true-wireless-earbuds.985-001081.html
https://www.logitech.com/nl-nl/products/personal-workspaces/logi-dock.html


Daarnaast kunnen geselecteerde Logitech-apparaten en apparaten van derden3 die in 
vergaderruimtes zijn geïnstalleerd, worden gecontroleerd maar niet worden beheerd met 
Sync:

Logitech-apparaten

Apparaten van derden

BCC950e PTZ Pro 2 ConferenceCam 
Connect GROUP

CC3000e SmartDock C930e

Poly Studio AVer CAM540 AVer CAM520 
Pro AVer VC520+ AVer VB342 Yamaha  

CS-700

Huddly IQ Crestron-UC-
Soundbar

Polycom 
EagleEye 
Director II

Polycom 
EagleEye IV USB

Polycom MSR 
Dock Shure P300

Conclusie

Overal video = veel apparaten. Dit betekent dat u een manier moet vinden om deze 
apparaten allemaal te beheren. Het antwoord is Sync, een eenvoudige manier om 
videoapparaten en vergaderapparatuur voor thuis of op kantoor van elke schaal efficiënt 
te controleren, beheren en meten.

Volgende stappen

Ga naar het Sync-portaal en ga aan de slag. Of meld u aan bij uw bestaande account 
om meer ruimtes en apparaten voor persoonlijke samenwerking toe te voegen.

Neem voor vragen over Sync contact met ons op via sync@logitech.com

1 Lijst met ondersteunde apparaten: https://prosupport.logi.com/hc/nl-nl/articles/360062762853
2 Lijst met volledig ondersteunde Logitech-apparaten: https://prosupport.logi.com/hc/nl-nl/articles/360040953234 
3 Lijst met apparaten van Logitech en derden die kunnen worden gecontroleerd met Sync: https://prosupport.logi.
com/hc/nl-nl/articles/360044122774 
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Neem contact op met uw reseller 
of met ons via https://www.logitech.
com/nl-nl/video-collaboration/help/
contact-sales.html

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 Verenigde Staten

Logitech Europe S.A.
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Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne
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Tel.: 852-2821-5900
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