
SOLUÇÕES PARA EMPRESAS:
ESPAÇO DE TRABALHO EM EQUIPE

Guia interativo

PASSE O MOUSE SOBRE OS PONTOS PARA SABER MAIS INFORMAÇÕES

O NOVO ESPAÇO DE TRABALHO 
EM EQUIPE
Em um cenário com funcionários que trabalham nos 
modos presencial, híbrido e remoto, a colaboração 
pode ser um desafio. As soluções da Logitech para 
espaços de trabalho em equipe fornecem um 
ecossistema de produtos, softwares e serviços de 
nível corporativo para permitir a colaboração em 
equipe independentemente da localização.
A nossa tecnologia melhora as experiências 
de reunião para os funcionários e atende às 
necessidades da equipe de TI relacionadas a 
implantação e manutenção. As soluções da 
Logitech são ideais para todos os seus funcionários 
e espaços.

AS VANTAGENS DA LOGITECH
EQUIDADE: as nossas soluções permitem uma 
experiência de trabalho mais inclusiva e equitativa para 
todos.
DESEMPENHO: diferentes tipos de trabalho exigem 
ferramentas distintas. Nós criamos soluções pensando no 
usuário final.
COLABORAÇÃO: nós possibilitamos uma integração 
autêntica entre culturas híbridas saudáveis.
COMPATIBILIDADE: as nossas soluções pré-configuradas 
são certificadas para as plataformas mais conhecidas.
SEGURANÇA: o nosso ecossistema foi projetado com 
foco em segurança para manter o controle nas mãos da 
equipe de TI.
SUSTENTABILIDADE: em tudo o que criamos, nos 
comprometemos em fazer o que é melhor para o planeta.
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PRODUTOS
A Logitech oferece muitos produtos para melhorar 
a colaboração em espaços de trabalho híbrido.
Barras de vídeo e câmeras de conferência >>
Complementos para salas de reunião e  
câmeras >>
Controladores por toque >>
Sistema de computação >>
Acessórios >>

SOFTWARES 
Os softwares da Logitech melhoram o 
gerenciamento e atualizam as experiências de 
uso dos nossos produtos para que a equipe de TI 
possa implantar, da melhor maneira possível, os 
espaços de trabalho em equipe.
Logitech Sync >> 
CollabOS >>

SERVIÇOS 
Com planos de serviços completos e garantias 
estendidas, as nossas soluções cumprem o que 
prometemos, do contrário resolvemos o problema.
Logitech Select >>
Garantia estendida >>

TECNOLOGIA DE QUALIDADE: RIGHTSENSE™

A tecnologia RightSight™ enquadra e foca 
automaticamente quem está falando, 
e a tecnologia RightLight™ otimiza o 
equilíbrio de luz e a cor. Já a tecnologia 
RightSound™ elimina o ruído de fundo e nivela 
automaticamente as vozes. Juntas no pacote 
da tecnologia RightSense, elas garantem 
qualidade nas reuniões por vídeo.

Tudo o que é necessário para que os espaços de trabalho em equipe permitam 
uma colaboração produtiva.

A SOLUÇÃO COMPLETA  
PARA ESPAÇOS DE TRABALHO EM EQUIPE
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As câmeras de conferência e as barras de vídeo da Logitech garantem uma boa imagem de toda a 
equipe que participa da reunião mesmo quando metade dela participa remotamente. As nossas soluções 
confiáveis de videocolaboração são compatíveis com as plataformas mais usadas, como o Google Meet™, 
o Microsoft Teams® e o Zoom™.

RALLY BAR
A Rally Bar é a barra de vídeo all-
in-one premium da Logitech para 
salas de reunião de tamanho médio. 
O seu sistema óptico excelente, 
o áudio potente e a simplicidade 
extraordinária definem um novo 
padrão para videocolaboração. 
É possível implantá-la no modo 
appliance ou USB.
Código do produto: 960-001308 (grafite)
Código do produto: 960-001320 (branco)

RALLY BAR MINI
Essa barra de vídeo all-in-one mais 
avançada da Logitech garante 
simplicidade e versatilidade 
em salas de reunião e espaços 
pequenos. É possível implantá-la no 
modo appliance ou USB.
Código do produto: 960-001336 (grafite)
Código do produto: 960-001348 (branco)

MEETUP
A MeetUp é uma câmera de 
conferência plug-and-play para salas 
de reunião pequenas. Ela inclui uma 
lente ultra-ampla com movimento 
horizontal e vertical além de zoom 
até 5x em um formato compacto e 
fácil de instalar.
Código do produto: 960-001101
Código do produto: 960-001201 (com 
microfone de expansão)

RALLY CAMERA
Essa câmera com conexão USB 
independente premium oferece 
resolução até 4K, que é ideal para 
espaços de reunião de médio a 
grande porte. A Rally Camera 
pode ser usada como uma 
câmera secundária em espaços de 
colaboração maiores.
Código do produto: 960-001226

RALLY PLUS
A potência e a flexibilidade desse 
sistema de videoconferência 
são ideais para salas grandes 
e extragrandes. O Rally Plus 
tem uma câmera PTZ Ultra-
HD e desempenho baseado em 
inteligência artificial. Ele permite 
expansão até sete mic pods.
Código do produto: 960-001225



COMPLEMENTOS PARA  
SALAS DE REUNIÃO E CÂMERAS

SWYTCH
Link para laptop plug-and-display 
O Logitech Swytch oferece um link para laptop 
com um cabo para a câmera de conferência e a 
tela de uma sala de reunião. Assim, as equipes 
se reúnem, apresentam e transmitem conteúdo 
com facilidade usando qualquer serviço.
Código do produto: 952-000009

SCRIBE 
Câmera de quadro branco
Com inteligência artificial integrada e uma 
lente personalizada, a Logitech Scribe transmite 
facilmente, e com clareza excepcional, o conteúdo 
do quadro branco para salas de reunião por vídeo. 
Compartilhe o conteúdo com facilidade usando o 
botão sem fio ou o controlador por toque Tap.
Código do produto: 960-001332

O kit de instalação incluído garante instalações 
organizadas e confiáveis com fixação de cabos e 
opções de roteamento dos cabos para cima, para 
baixo ou pela parede.

A inteligência artificial integrada da Scribe fornece 
um efeito de transparência para que os participantes 
tenham a mesma visão do apresentador, ou seja, 
uma visualização do quadro branco sem obstáculos.

INSTALAÇÃO ORGANIZADA E ADAPTÁVEL
DESEMPENHO OTIMIZADO  
COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

SIGHT
Câmera de conferência para mesa com vários 
participantes | Lançamento em 2023
Garanta aos participantes remotos da reunião a 
melhor perspectiva com o uso da Logitech Sight, 
uma câmera para mesa que identifica e enquadra 
automaticamente quem está falando.
Código do produto: 960-001510 (grafite)
Código do produto: 960-001503 (branco)
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ROOMMATE
Sistema de computação dedicado para salas  
de reunião
Esse sistema de computação foi desenvolvido 
especialmente para videocolaboração. O RoomMate 
executa o CollabOS, que permite implantar 
facilmente o Microsoft Teams Rooms no Android™, 
appliances para Zoom Rooms ou outras plataformas 
de videoconferência líderes de mercado.
Código do produto: 950-000081

Ofereça conexão com um único toque, integração de calendário, compartilhamento simplificado de conteúdo 
e uma experiência consistente em todas as salas de reunião.

LOGITECH TAP IP
O controlador por toque Tap IP usa 
um único cabo PoE para conexão com 
um único toque e compartilhamento 
simplificado de conteúdo. O 
cabeamento organizado e as várias 
opções de montagem garantem 
uma instalação profissional. Ele está 
incluído em soluções para salas de 
reunião que usam controladores por 
toque conectados por IP.
Código do produto: 952-000085 (grafite)
Código do produto: 952-000088 (branco)

LOGITECH TAP
O controlador por toque Tap oferece 
conexão com um único toque, 
compartilhamento simplificado 
de conteúdo usando cabeamento 
simples e várias opções de 
montagem para uma instalação 
profissional. Ele está incluído em 
soluções para salas de reunião 
que usam controladores por toque 
conectados por USB.
Código do produto: 939-001950

TAP SCHEDULER
Esse painel de agendamento 
específico para espaços de reunião 
exibe a disponibilidade dos espaços 
e os detalhes das reuniões. Reserve 
um espaço para reunião ou agende 
sessões. O roteamento de cabos e 
os suportes incluídos permitem uma 
instalação rápida e profissional.
Código do produto: 952-000091 (grafite)
Código do produto: 952-000094 (branco) 

CONTROLADORES POR  
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ACESSÓRIOS

RALLY MIC POD
Microfones modulares com 
tecnologia RightSound 
para Rally Bar Mini, Rally 
Bar e Rally.
Código do produto: 989-000430 
(grafite)
Código do produto: 952-000038 
(branco)

ACESSÓRIOS PARA CÂMERAS DE CONFERÊNCIA
Acessórios para a Rally Bar, a Rally Bar Mini, o Rally e a MeetUp que oferecem flexibilidade modular para 
equipar qualquer espaço de trabalho em equipe com as soluções que ajudam a tornar as reuniões  
mais equitativas.

SUPORTE PARA MIC 
POD
Suporte de mesa para Rally 
Mic Pod.
Código do produto: 952-000002 
(grafite)
Código do produto: 952-000020 
(branco)

SUPORTE PENDENTE 
PARA MIC POD
Suporte de teto para Rally 
Mic Pod.
Código do produto: 952-000123

RALLY MIC POD HUB
Personalize o 
posicionamento do 
microfone para qualquer 
configuração de mesa de 
conferência.
Código do produto: 939-001647

CABO DE EXTENSÃO 
DO RALLY MIC POD
Cabo de extensão de 10 
metros para Rally Mic Pod.
Código do produto: 952-000047

RALLY SPEAKER
A segunda caixa de som se 
conecta ao Logitech Rally 
para oferecer som nítido e 
claro.
Código do produto: 960-001230

KIT DE INSTALAÇÃO 
RALLY
Suportes personalizados 
para uma instalação 
elegante e cabeamento 
seguro.
Código do produto: 939-001644

SUPORTE DE TV PARA 
BARRAS DE VÍDEO
Conecte qualquer Rally Bar 
a praticamente qualquer 
tela com pontos de 
instalação de padrão VESA.
Código do produto: 952-000041

SUPORTE DE PAREDE 
PARA BARRAS DE 
VÍDEO
Kit de instalação 
compatível com o padrão 
VESA para Rally Bar e Rally 
Bar Mini.
Código do produto: 952-000044

SUPORTE DE TV PARA 
MEETUP
Opções de instalação da 
câmera de conferência 
MeetUp.
Código do produto: 939-001498
Código do produto: 939-001656 
(GG)

CABO DE EXTENSÃO 
DE MICROFONE PARA A 
MEETUP
Cabo de extensão de 10 
metros para microfones de 
expansão.
Código do produto: 950-000005

MICROFONE DE 
EXPANSÃO PARA A 
MEETUP
Microfone adicional com 
controle do modo mudo 
para garantir um maior 
alcance de áudio.
Código do produto: 989-000405
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ACESSÓRIOS (CONTINUAÇÃO)

ACESSÓRIOS DE COMPUTAÇÃO
Escolha o suporte adequado para o sistema de computação do seu espaço de trabalho em equipe.

SUPORTE PARA 
SISTEMAS DE 
COMPUTAÇÃO
Suporte de instalação com 
fixação de cabos para 
o RoomMate e outros 
dispositivos de computação 
para videoconferência.
Código do produto: 952-000097

SUPORTE PARA PC
Suporte com fixação de 
cabos para mini PC e 
Chromebox.
Código do produto: 939-001825

SUPORTE DE PAREDE 
PARA O TAP
Suporte de parede que 
economiza espaço e 
permite roteamento de 
cabos para controladores 
por toque Tap e Tap IP.
Código do produto: 939-001817

SUPORTE PARA 
ELEVAÇÃO DO TAP
Suporte para mesa com 
elevação e base giratória 
que permite roteamento 
de cabos para os 
controladores por toque 
Tap e Tap IP.
Código do produto: 939-001814

SUPORTE DE MESA 
PARA O TAP
Suporte giratório de mesa 
que permite roteamento de 
cabos para controladores 
por toque Tap e Tap IP.
Código do produto: 939-001811

KIT CAT5e PARA O TAP
Kit de cabeamento para 
fornecimento de energia e 
transferência de dados via 
USB para controlador por 
toque Tap e que permite 
roteamento de cabos mais 
organizado e simples.
Código do produto: 952-000019

ACESSÓRIOS PARA O TAP
Simplifique o roteamento de cabos e instale o controlador por toque Tap no local mais conveniente.

SUPORTE PARA VIDRO 
DA SCRIBE
Instale a Scribe em 
superfícies de vidro.
Código do produto: 952-000120

POLARIZER PARA 
SCRIBE
Filtro polarizador para 
reduzir a luminosidade 
em ambientes muito 
iluminados.
Código do produto: 952-000116

BOTÃO DE 
COMPARTILHAMENTO
Botão branco da Scribe. O 
botão roxo está incluído na 
Scribe.
Código do produto: 952-000102

ACESSÓRIOS DA SCRIBE
Com esses acessórios, a câmera de quadro branco Scribe simplifica o compartilhamento do conteúdo do 
quadro em qualquer espaço.
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SOFTWARES

LOGITECH SYNC
O Sync trabalha com a ferramenta administrativa 
do seu provedor de serviços para ajudar a criar e 
manter a implantação de vídeo à medida que o 
trabalho híbrido cresce na sua empresa.
• Configuração e atualização de dispositivos
• Diagnóstico à distância
• Automatização de alertas e redução do tempo  

de inatividade
• Análises e insights com o Sync Plus

Os softwares melhoram o hardware da Logitech, pois garantem uma experiência consistente, unificada e 
personalizável em dispositivos e salas de reunião, além de permitir o gerenciamento e a atualização dos 
dispositivos remotamente.

CAPACIDADE DE 
GERENCIAMENTO

CollabOS
Esse sistema operacional se integra aos 
principais provedores de videoconferência, 
agendamento e gerenciamento de espaços 
para oferecer experiências de alta qualidade. 
Com o CollabOS, os dispositivos funcionam 
perfeitamente juntos, estão sempre melhorando 
e são fáceis de implantar e gerenciar.

COMPATIBILIDADE
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As nossas soluções cumprem o que prometemos, do contrário resolvemos o problema.

LOGITECH SELECT
O Logitech Select é um plano de serviços completo que oferece suporte 24 horas todos os 
dias, contato com um gerente de sucesso do cliente1, substituição de produtos, autorização de 
devolução de produto (RMA, Return Merchandise Authorization) avançada, reposição de peças 
no local1 e análises avançadas do Logitech Sync por meio da integração com a ServiceNow2.
1 Disponível com a aquisição de um plano de serviços para 50 salas ou mais.
2 Disponível para usuários do Logitech Sync.

GARANTIA ESTENDIDA
Com uma garantia estendida3, os seus produtos da Logitech ficam protegidos contra defeitos 
por até cinco anos a partir da data de compra. As garantias estendidas estão disponíveis por 
um ou três anos além da garantia original e limitada de dois anos da Logitech3.
3 Sujeito aos termos e condições. Não está disponível em todos os países. Entre em contato com o revendedor local.

SERVIÇOS

© 2022 Logitech. Todos os direitos reservados. Logitech, o logotipo da Logitech e outras marcas da Logitech são propriedades 
da Logitech e podem estar registrados. Todas as outras marcas registradas são propriedades dos respectivos titulares. A Logitech 
não se responsabiliza por quaisquer erros possíveis nesta publicação. As informações de recursos, preços e produtos aqui contidas 
estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

A Logitech cria soluções de espaço de trabalho em equipe que permitem experiências equitativas de 
reunião para todos. Ajudamos equipes a trabalharem melhor juntas em qualquer lugar sem comprometer 
a qualidade, a produtividade ou a criatividade da colaboração.

Entre em contato com representante local de contas da Logitech para obter mais informações.
Logitech.com/business/team-workspace

MELHORE OS ESPAÇOS DE TRABALHO EM EQUIPE

EXTENDED
WARRANTY
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