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MICROSOFT TEAMS ROOMS 
PARA WINDOWS E ANDROID
Conheça suas opções e garanta a melhor experiência nas 
suas salas de reunião
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As empresas estão se organizando para reabrir 
os escritórios, enquanto também aumentam os 
investimentos em tecnologia de colaboração. Os 
investimentos crescentes em videoconferência 
em nuvem precisam ser compensados com os 
melhores dispositivos de vídeo do mercado.
Atualmente, o Microsoft Teams é a tecnologia preferida para 
comunicação e colaboração de empresas de usuários finais de 
todos os tipos. Com o Microsoft Teams Rooms, as empresas têm 
acesso à rica funcionalidade do Teams em todos os espaços de 
reunião. Isso permite que usuários se conectem dentro e fora da 
empresa. 

A Microsoft e seu ecossistema parceiro desenvolveram soluções 
de hardware e software intimamente integradas para atender 
às necessidades de desempenho de salas de reunião com 
diferentes configurações. Junto de seus parceiros, a Microsoft 
continua a expandir seu portfólio de dispositivos certificados para 
garantir que o Teams Rooms seja escalável de acordo com as 
necessidades das empresas. 

Invista com inteligência na sua tecnologia de conferência em nuvem

Para fazer implantações bem-sucedidas com 
os dispositivos adequados para seus espaços 
de reunião, AVALIE COM ATENÇÃO AS 
DIFERENÇAS FUNCIONAIS E OS CASOS 
DE USO de cada opção. 

DOIS TIPOS DE SISTEMAS DE SALA CERTIFICADOS 
E DISPONÍVEIS PARA MICROSOFT TEAMS

Microsoft Teams Rooms 
para Windows

Microsoft Teams Rooms 
para Android



CONSIDERE USAR O TEAMS 
ROOMS NO WINDOWS QUANDO 
PRECISAR DE.. .

FLEXIBILIDADE
Mais opções ao selecionar vários componentes de 
áudio e vídeo em diferentes fatores, forma e faixas 
de preço. Alguns fornecedores estão trazendo uma 
flexibilidade semelhante para o Teams Rooms em 
dispositivos Android.

Soluções certificadas e selecionadas, 
compostas de computação, endpoints 
e controladores por toque projetados 
especialmente para demandas de salas 
de reunião grandes.

Basta um toque para entrar em reuniões 
on-line de terceiros, permitindo que o 
Teams Rooms participe de reuniões 
realizadas no Cisco WebEx e no Zoom.

Mais opções de montagem e posicionamento 
da câmera que atendem a salas de 
configurações e tamanhos variados.

Evolução inerente do Teams Rooms no 
Windows para oferecer suporte a recursos 
como: notificações de capacidade da sala, 
compartilhamento de quadro branco, 
transmissão para o Teams, salas 
simultâneas, suporte para câmera de 
conteúdo, e outros recursos que serão 
lançados posteriormente para o Teams em 
dispositivos Android.

Alinhamento do Teams Rooms com os 
sistemas operacionais específicos para a 
Microsoft e aplicativos de comunicações 
empresariais que muitos departamentos 
de TI adotaram como padrão.

PARTICIPAÇÃO DIRETA
DE CONVIDADOS

DESIGN
PERSONALIZADO

PLATAFORMA
UNIFICADA

ACESSO ANTECIPADO
A NOVOS RECURSOS SOLUÇÕES PARA SALAS

DE REUNIÃO GRANDES
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O Microsoft Teams Rooms para Windows usa um computador com Windows que permanece na 
sala de reunião. Diferentemente do BYOD, um computador com Windows dedicado, combinado 
aos componentes de áudio e vídeo certificados pelo Rooms, garante que a implantação 
contemple os rigorosos requisitos de desempenho da Microsoft. 

Microsoft Teams Rooms para Windows



CONSIDERE USAR O TEAMS ROOMS
EM DISPOSITIVOSANDROID QUANDO
PRECISAR DE.. .

Maior simplificação da compra, instalação e gerenciamento 
de várias salas e locais com todos os hardwares, softwares 
e conexões necessários para o serviço de nuvem integrado 
a um único dispositivo de colaboração.

Um modo para usuários individuais (como 
funcionários trabalhando em home office) 
que usam o tamanho compacto de alguns 
dispositivos Android para um ambiente 
de trabalho remoto. Assim esses usuários 
podem fazer login com suas contas 
pessoais e usar os recursos do Teams, 
como personalização de plano de fundo 
(desfoque ou alteração) e Fixar Vídeo. 

Organizações com salas de diversos tamanhos e 
recursos de suporte local deveriam ser capazes de 
gerenciar todas as suas salas do Teams Rooms em um 
único portal baseado na Web, independentemente do 
sistema operacional subjacente. 

Localizações que não tenham equipe 
técnica presente, mas exijam instalação 
plug-and-play simples. 

CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO E SIMPLICIDADE 
ALL-IN-ONE

Salas de reunião pequenas, espaços 
pequenos, “jump spaces” e outras áreas 
de reunião que precisam de menos 
componentes, conexões e cabos. 

COLABORAÇÃO EM ESPAÇOS 
PEQUENOS

COLABORAÇÃO NO MODO PESSOAL

ATIVAÇÃO DE LOCAL REMOTO 

AMBIENTES DE SISTEMAS OPERACIONAIS 
MISTOS 

SOLUÇÕES CUSTO-BENEFÍCIO
Soluções baseadas em Android que 
podem ser implementadas em 
dispositivos all-in-one não precisam de 
componentes adicionais, como um PC 
Windows dedicado. 

SEMELHANÇA DE DESEMPENHO 
CRESCENTE COM O TEAMS ROOMS 
NO WINDOWS
Eliminação da discrepância de recursos 
com o Teams Rooms no Windows graças 
a roteiros de desenvolvimento conjuntos 
da Microsoft e de parceiros.
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Uma nova adição à variedade de opções do Microsoft Teams Rooms é a 
possibilidade de executá-lo em dispositivos Android em colaboração. 

Microsoft Teams Rooms para Android 
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A Microsoft investiu muito em tecnologia de salas de reunião, parcerias com fornecedores de áudio 
e vídeo líderes no setor e serviços de suporte. As duas soluções do Teams Rooms para Windows 
e Android têm espaço em salas de reunião modernas. 
A variedade cada vez maior de opções de dispositivo é excelente para os compradores de tecnologia, mas também requer uma avaliação 
cuidadosa das alternativas a fim de selecionar as soluções ideais para sua empresa. Compreender as opções de implantação do Teams 
Rooms vai ajudar você a garantir melhores experiências e desempenho em cada sala de reunião. 

Mensagens principais

BENEFÍCIOS DE UM ÚNICO FORNECEDOR
Inicialmente, muitos clientes esperam uma padronização em soluções baseadas em Windows e descobrem 
que o Teams Rooms pode ser executado em um ambiente de sistema operacional misto e implantado com 
sucesso em diferentes espaços. Talvez seja mais importante padronizar o fornecedor de dispositivos de 
vídeo, áudio e controladores da sala para permitir uma experiência consistente de usuário e administrador 
em escala na sua empresa. 

UMA VISÃO HOLÍSTICA PARA ATENDER ÀS MUDANÇAS NAS NECESSIDADES
Enquanto nós nos encaminhamos para uma era de trabalho híbrido, muitos fornecedores estão adotando 
uma visão holística para atender às mudanças nas necessidades dos usuários. A Logitech se destaca 
em um mercado cada vez mais saturado com um portfólio abrangente que oferece aos decisores de TI a 
flexibilidade de escolher aquilo que funciona melhor para o ambiente dentre uma variedade de dispositivos 
e opções de implantação. 

PORTFÓLIO SELECIONADO DE SOLUÇÕES CERTIFICADAS
O portfólio selecionado de soluções certificadas da Logitech para o Microsoft Teams Rooms inclui uma 
variedade de câmeras USB para salas de conferência do Teams Rooms para Windows e equipamentos para 
Android projetados com as melhores lentes ópticas motorizadas do setor com PTZ automatizado e áudio de 
alto desempenho para reuniões orgânicas e produtivas. A Logitech Rally Bar Mini para espaços pequenos, 
a Rally Bar para salas médias e a Rally Plus com RoomMate para salas grandes foram projetados para o 
Teams Rooms para Android. As três podem ser usadas com o Teams Rooms para Windows no computador 
que você quiser, inclusive em computadores compactos da Dell, HP, Intel e Lenovo. As duas soluções são 
compatíveis com todo o catálogo de microfones, caixas de som, gerenciamento de cabos, controladores, 
suportes e outros produtos para atender às necessidades de espaços de reunião de todos os tamanhos.

Clique aqui 
para aprender 
a padronizar 
seu ambiente 
do Microsoft 
Teams Rooms 
com soluções 
da Logitech de 
alto desempenho 
certificadas pela 
Microsoft.
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