8 MANEIRAS DE OTIMIZAR
VIDEOCHAMADAS PARA
OS FUNCIONÁRIOS
Sua empresa fez um investimento significativo em aplicativos de vídeo como Microsoft
®
Teams , Zoom e Google Meet. Mas você está otimizando todo o ecossistema de colaboração,
da sala de reuniões ao desktop, para aproveitar ao máximo esse investimento?

1
Número de funcionários que
continuarão trabalhando
remotamente, após a
pandemia1

33%

90º

Ofereça suporte a
funcionários remotos com
webcams e headsets de nível
empresarial para que possam
participar igualmente de
reuniões por vídeo

2

Reduza os tickets de
helpdesk e permita
o gerenciamento
centralizado com
webcams e headsets
certificados
para aplicativos
empresariais

3

Procure recursos
avançados em
webcams, como
a capacidade de
compensar condições
de pouca luz

Mais tempo gasto em reuniões
desde o início da pandemia.2

2X

Escolha headsets com
recursos empresariais,
como cancelamento
de ruídos e áudio de
qualidade profissional
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6

Ofereça uma variedade
de opções: funcionários
diferentes desejarão
recursos, capacidades
e estilos diferentes

Lembre-se de que a maior prioridade para muitos
usuários em videoconferências é ter a melhor
aparência e som
Trabalhe com um
fornecedor que possa
atender às necessidades
de uma variedade de
funcionários e casos
de uso
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73%

Funcionários que desejam opções
flexíveis de trabalho remoto para
continuar trabalhando2
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Forneça vídeos de 1
a 2 minutos com dicas
e técnicas para ajudar
os funcionários a terem
a melhor aparência e som

Para encontrar soluções de vídeo fáceis, eficazes e confiáveis da
 Logitech,
acesse Logitech.com/vc
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