RELATOS DE CLIENTES

SIEMENS RECRIA AS CIDADES DO FUTURO COM
VIDEOCOLABORAÇÃO DA LOGITECH
“Tenho orgulho de fazer parte de uma empresa
como a Siemens, que está comprometida com a
diversidade e a sustentabilidade. A Logitech está se
concentrando nos mesmos valores. É por isso que
ela é nossa parceira preferida para comunicação.”
— Rainer Karcher
Diretor global de sustentabilidade de TI, Siemens

Com mais de 500 cidades em todo o mundo declarando uma emergência
climática, a Siemens percebeu a necessidade de uma solução de sustentabilidade
adaptável que pudesse ajudar as cidades desenvolvidas e emergentes a atingir
as metas de sustentabilidade. Pensando nisso, a equipe distribuída globalmente
trabalhou durante toda a pandemia para criar a City Performance Tool.
SETOR

Sustentabilidade

LOCALIZAÇÃO

Munique, Alemanha

SITE

siemens.com

SOLUÇÕES

SOFTWARE

Rally Plus, BRIO, Scribe,
Logitech Tap, Zone Wireless
Microsoft Teams

Mais
de 100

funcionários colaboram a
qualquer hora, em casa e no
escritório

O maior projeto de pesquisa
em energia da Europa

VISÃO GERAL
A equipe da Siemens usou as soluções Logitech para espaços de trabalho e salas de
reunião para colaborar em vários continentes enquanto desenvolvia a City Performance
Tool. Agora instalada e funcionando, a ferramenta orienta as cidades a alcançarem as
metas ambientais e indica como as decisões relacionadas à infraestrutura afetarão a
criação de empregos e o crescimento do setor de infraestrutura.

DESAFIO
A criação de soluções abrangentes e complexas como a City Performance Tool requer uma colaboração
próxima entre as partes envolvidas. Com a equipe espalhada por quatro países, a Siemens precisava
de uma forma de compartilhar ideias complexas, projetar um produto inédito e se conectar com as
autoridades municipais, tudo dentro dos parâmetros de trabalho híbrido e remoto.

SOLUÇÕES

“Estou trabalhando com cerca
de 100 pessoas que nunca vi
pessoalmente, mas parece
que trabalhamos juntos há
muito tempo.”
— Klaus Heidinger
Soluções para cidades sustentáveis, Siemens Advanta

•

Rally Plus: um sistema de videoconferência modular
superior para salas grandes que usa IA para se adaptar à
dinâmica da reunião.

•

BRIO: uma webcam empresarial Ultra HD certificada
para Zoom, Google Meet, Microsoft Teams e muito mais.

•

Scribe: uma câmera de quadro branco com IA para
Microsoft Teams Rooms, Zoom Rooms e outros dos
principais serviços de videoconferência.

•

Logitech Tap: solução para salas de videoconferência
que oferece conexão em um só toque, integração de
calendário, compartilhamento instantâneo de conteúdo
e disponibilidade constante.

•

Zone Wireless: headsets Bluetooth com microfones
com cancelamento de ruído, áudio nítido e 14 horas de
duração da bateria.

“Por que pegar um voo de três
horas para participar de uma
reunião que dura uma?”
— Klaus Heidinger
Soluções para cidades sustentáveis, Siemens Advanta

RESULTADOS
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•

A Rally Plus promoveu um ambiente de trabalho híbrido
significativo ao trazer vídeo e áudio nítidos para as salas
de conferência.

•

As webcams BRIO garantiram que todos pudessem ser
vistos e ouvidos claramente durante as reuniões.

•

A Scribe ajudou a equipe a elaborar ideias complexas
em um ambiente híbrido, fornecendo uma transmissão
clara do quadro branco para videochamadas.

•

O Logitech Tap facilitou a participação na reunião
certa no momento certo, sem dificuldades técnicas ou
confusão.

•

Os headsets Zone Wireless equiparam a equipe para
falar e ser ouvida claramente de qualquer lugar.
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As ferramentas de videoconferência totalmente integradas
da Logitech ajudaram a Siemens a colaborar virtualmente
em escala global, e a City Performance Tool agora ajuda
cidades como Viena, Seul, Cidade do México e outras a
encontrar caminhos sustentáveis para o futuro.
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