
VI INTRODUSERER LØSNINGER
FOR Å SAMARBEIDE



AVANSERT VIDEOSAMARBEID
FOR ENHVER ARBEIDSPLASS

LOGITECH FOR BEDRIFTER – LØSNINGER FOR Å JOBBE SAMMEN

 
Med dramatiske endringer i hvordan og hvor folk 
jobber – og plutselige behov for at spredte team 
jobber sammen fra ulike steder – har videokonferanser 
blitt en nødvendig virksomhet. Fra trange rom til 
travle skrivebord, arbeidsstasjoner for hjemmearbeid – 
team overalt har behov for å koble til via video slik 
at de kan samarbeide når som helst.

Våre rimelige løsninger leverer videomuligheter til 
enhver arbeidsplass. Enten teamet be�nner seg på 
kontoret, jobber hjemmefra eller en kombinasjon av 
disse, tilbyr verktøyene våre overlegen audiovisuell 
kvalitet og har smart programvare som gjør dem 
enkle å bruke. De er også utviklet for kompatibilitet 
med din foretrukne videokonferanseplattform. 
 
Når teamsamarbeidet oppnår gevinster 
oppnår virksomheten gevinster.

Bransjeledende Videokonferanser
Glimrende optikk. Avansert lyd. Vår egen objektivteknologi 
leverer fantastisk bildekvalitet med høy oppløsning. I tillegg 
gir vår avanserte lydteknikk fyldig, naturlig lyd som fyller 
rommet, reduserer støy og plukker opp stemmer med 
enestående klarhet.   

Brukerne kan fokusere på møtet. Vi gjør resten. Logitech 
RightSense™ proaktiv teknologi leverer enkelt møter av høy 
kvalitet. Brukerne starter bare møtet mens den automatisk 
justerer rammen, lyset og en rekke audiovisuelle �nurligheter 
som skaper den optimale opplevelsen. 

Klar for plattformen du foretrekker. Våre produkter og 
forhåndskon�gurerte løsninger er utviklet i nært samarbeid 
med ledende videokonferanseleverandører for sømløs 
integrering med plattformer du allerede bruker.

Enkelt å sette opp og bruke. Løsninger for møterom er 
forhåndskon�gurerte for anvendelse i stor skala, mens våre 
personlige sett for arbeidsplassen er plug-and-play. Og 
sentralisert enhetsadministrering hjelper teamene med å 
holde kontakten og få maksimal oppetid.



FOR TEAM OPPTIL 6 PERSONER

FOR TEAM PÅ 10–46 PERSONER

LOGITECH FOR BEDRIFTER – LØSNINGER FOR Å JOBBE SAMMEN MEETING ROOMS

MeetUp

Spotlight
presentasjonsfjern-
kontroll

FOR TEAM OPPTIL 10 PERSONER

Rally-høyttaler

Rally

Rally mikrofonenhet

Rally-høyttalere

Rally Plus

Rally mikrofonenheter

LØSNING FOR
SMÅ ROM

Få alt du trenger for å utstyre små rom for videomøter, 
inkludert Logitech MeetUp, en mini-PC med romoptimert 
programvare og Logitech Tap berøringskontroller.

Tap + 
møteromdatamaskin

LØSNING FOR
MEDIUM ROM

Disse forhåndskon�gurerte videokonferanseløsningene 
kombinerer enkelthet og �eksibilitet og sikrer ideell tilpassing 
og overlegen ytelse i middels store møterom. 

Tap + 
møteromdatamaskin

LØSNING FOR
STORE ROM

Video av tv-kvalitet og lyd som fyller rommet, forhåndskon-
�gurert for enkel anvendelse og kan utvides til rom med 46 
plasser.

Tap + 
møteromdatamaskin



FOR KREVENDE BRUKERE

 

FOR SENTRALE KUNNSKAPSARBEIDERE

FOR LEDELSEN

LOGITECH FOR BEDRIFTER – LØSNINGER FOR Å JOBBE SAMMEN AT THE DESKTOP

 

logitech.com/business/worktogether 

Zone Wired hodesett C925e webkamera 
for bedrifter 

Zone Wireless Plus-hodesett Brio 4K Pro webkamera

Små møterom Spotlight
presentasjonsfjernkontroll

Løsninger for videosamarbeid på høyt nivå for kjerneteamet 
som utfører videosamtaler ved skrivebordet. De har et 
spesialutviklet webkamera og støydempende hodesett og 
sikrer optimal video- og lydkvalitet, perfekt for åpne og 
støyende arbeidsplasser. 

Løsninger for videosamarbeid av svært høy kvalitet for 
medlemmer av teamet som trenger å fremstå profesjonelt og 
høres godt. Settet inneholder det mest avanserte 
webkameraet vårt som leverer fabelaktig 4k-video og et 
støydempende Bluetooth®-hodesett beregnet for åpne 
kontorlandskap.

Førsteklasses samarbeids- og presentasjonsløsninger for 
ledelsen. Hold kontakten med alle, uansett hvor de er, med 
elegant, brukervennlig videosamarbeid, ekstern presentasjon 
og trådløse ladeverktøy beregnet på travle ledere.   

POWERED trådløst 
ladestativ

PERSONLIG
SAMARBEIDSSETT

PRO PERSONLIG
SAMARBEIDSSETT 

SAMARBEIDSKOLLEKSJON
FOR LEDELSEN

GÅ SAMMEN MED LOGITECH FOR DIN NESTE GEVINST PÅ ARBEIDSPLASSEN
Alle store gevinster starter med en liten seier – og Logitech gjør det enkelt å oppnå gevinster på 
arbeidsplassen gjennom skreddersydde løsninger som er designet for å dekke stadig nye behov 
på arbeidsplassen.
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