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Preços atraentes, embalagem, funcionalidade e facilidade de 
uso impulsionaram o Microsoft Teams a se tornar a tecnologia 
preferida para organizações de usuários finais de todos os tipos. 

A adoção continua a crescer à medida que uma população 
maior do que nunca de usuários e equipes distribuídos precisa 
permanecer conectada. 

• O Microsoft Teams é agora a solução de colaboração de 
negócios ideal definida à medida que as organizações 
se esforçam para impulsionar a eficiência operacional e a 
produtividade dos funcionários. 

• Dê o próximo passo – habilite o acesso a todos os recursos 
do Teams onde quer que o trabalho colaborativo aconteça – 
no escritório, em casa ou em trânsito. 

• Abordar diversos ambientes, casos de uso e preferências 
pode ser complexo, mas a Microsoft e seu ecossistema 
de parceiros de tecnologia simplificam a implantação, o 
gerenciamento e o uso. 

• Utilize os investimentos e recursos atuais do Microsoft 
Teams disponíveis por meio do ecossistema do Microsoft 
Teams para reduzir custos e complexidade. 

VALOR E FUNCIONALIDADE ROBUSTA IMPULSIONAM  
AS EQUIPES DA MICROSOFT AO TOPO DO MERCADO 

O MICROSOFT TEAMS SE TORNOU 
A TECNOLOGIA PREFERIDA para 
organizações de usuários finais de todos 
os tipos. 

Fonte: Microsoft, 2020
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Mantenha a simplicidade e aproveite o que você já possui. Aproveitar as 
reuniões do Teams faz mais sentido para aqueles que já usam as soluções 
Microsoft 365. 

Seja adicionando videoconferências do Teams a ambientes Teams 
existentes ou expandindo as implantações de reuniões do Teams em 
salas, é fundamental garantir que os espaços de reunião virtuais e 
físicos sejam integrados para experiências de alta qualidade, confiáveis e 
consistentes. 

A padronização em Microsoft Teams Rooms (MTR) para suas 
necessidades de videoconferência em sala estende uma série de 
benefícios para salas de reunião de qualquer tamanho e finalidade de 
colaboração , mais especificamente: 

• Uma experiência de usuário consistente e reduz os requisitos 
de treinamento de funcionários e tíquetes de suporte, além de 
impulsionar a adoção e o uso para reuniões mais eficientes e 
produtivas. 

• Uma experiência de gerenciamento consistente reduz os requisitos 
de treinamento de TI. Ele capacita a TI a trabalhar de forma eficiente 
para obter um ROI aprimorado, garantindo o tempo de atividade das 
salas localizadas em qualquer lugar da rede corporativa. 

• Uma estrutura uniforme de segurança e conformidade permite 
que uma organização atenda de forma holística às exigências de 
conformidade e segurança organizacional, industrial e governamental. 

• Um único sistema de colaboração em todo o ambiente de 
comunicação fornece uma plataforma de integração padronizada 
para personalização escalonável e de baixo custo para lidar com 
diferentes casos de uso para diferentes grupos de usuários, salas e 
sites. 

PADRONIZANDO SEU AMBIENTE DE COLABOR AÇÃO 
NO MICROSOFT TEAMS

Fonte: Frost & Sullivan.
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As implantações bem-sucedidas do Microsoft Teams Rooms exigem 
uma consideração cuidadosa das nuances de cada sala de reunião. As 
principais considerações incluem, mas não estão limitadas a, tamanho e 
dimensões da sala, configurações de móveis e assentos, casos de uso e 
capacidade do usuário. 

Alta qualidade, tecnologia confiável em cada sala de reunião requer 
uma variante específica de cada componente principal da solução (por 
exemplo, computadores da sala, controladores e dispositivos de áudio 
e vídeo). A necessidade de equipar diversos espaços requer uma das 
várias abordagens flexíveis para implementar o Microsoft Teams 
Rooms. 

A abordagem DIY para equipar Microsoft Teams Rooms pode 
inicialmente ter algum apelo tático, mas provou limitar a capacidade 
de padronização, criando desempenho, segurança, capacidade de 
gerenciamento e usabilidade inconsistentes em diferentes salas e locais. 

Uma abordagem mais viável e estratégica seria aproveitar um portfólio 
de componentes que são certificados pela Microsoft para trabalhar 
juntos para atender a desempenho, gerenciamento, usabilidade, 
segurança e outros critérios específicos para salas de dimensões 
uniformes ou diferentes. 

CONSTRUINDO O MICROSOFT TEAMS ROOMS: FAÇA VOCÊ 
MESMO X SOLUÇÕES COM CUR ADORIA CERTIFICADAS

Para equipar cada espaço de reunião com eficácia 
em toda a organização, é essencial PRIORIZAR 
OS FORNECEDORES DE HARDWARE QUE 
OFERECEM UMA SOLUÇÃO COMPLETA de 
componentes certificados pela Microsoft com 
curadoria e acesso a serviços de configuração e 
suporte.

Fonte: Frost & Sullivan.
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A popularidade atual e ainda crescente do Microsoft Teams levou a uma ampla seleção de componentes certificados do Teams Rooms para você 
escolher. Busque por algo maior do que as especificações mínimas de cobertura da sala.

SELEÇÃO DE COMPONENTES ADEQUADOS PAR A SALAS 
CERTIFICADAS DO MICROSOFT TEAMS

Fonte: Frost & Sullivan.

Vários fatores de forma de 
dispositivo, bem como opções 
de montagem, campo de 
visão, PTZ, resolução e taxa de 
quadros, atendem efetivamente 
a salas de qualquer tamanho.

Os utilitários de 
provisionamento, 
monitoramento e 
gerenciamento baseados 
em nuvem da Microsoft e de 
fornecedores de hardware 
garantem o bom desempenho 
de salas e dispositivos.

DISPOSITIVOS  
DE VÍDEO

Dispositivos de áudio certificados 
MTR de alta qualidade integrados ou 
pré-embalados com câmeras de vídeo 
oferecem entrega e captura confiável 
de som em salas de tamanho padrão 
pequeno, médio e grande.

Áudio de alto desempenho 
em salas extragrandes ou de 
formato exclusivo pode ser 
facilmente personalizado com 
DSPs certificados, microfones 
de extensão e caixas de som 
adicionais para cobertura ideal.

Cancelamento de eco, supressão  
de ruído de fundo, detecção de voz 
e outros recursos de aprimoramento 
de áudio reduzem suas distrações  
e aumentam o foco.

DISPOSITIVOS  
DE ÁUDIO

INTERFACE DE CONTROLE  
DA SALA E COMPUTADOR

As combinações de controlador e computador com 
certificação MTR estão disponíveis em uma gama de 
preços, fatores de forma que economizam espaço, 
opções de montagem e interfaces de toque intuitivas 
para acessar recursos de reunião e controles de 
dispositivo de áudio/vídeo e extensões personalizadas 
para controles de sala, como iluminação e termostatos.

Controladores MTR 
pré-configurados 

certificados e pares 
de computadores 

eliminam problemas 
de segurança, 
desempenho, 

gerenciamento e 
conectividade com fio 

associados a BYO e 
computadores de uso 

geral.

Habilite a conferência sem 
toque por meio de host presente 
com detecção de participante 
para ingressar em reuniões e 
controles de reunião por voz.

Equilíbrio de luz, cor e 
saturação com ajuste 

automático, combinados 
com enquadramento 

automatizado de pessoas 
e rastreamento de caixas 

de som, proporcionam 
reuniões mais envolventes 

e eficientes.
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A Logitech oferece soluções certificadas Microsoft Teams Rooms para salas de reuniões pequenas, médias e grandes. As soluções incluem: 

Logitech Tap está disponível em uma 
solução certificada Microsoft Teams Rooms 
empacotada com um computador Intel NUC 
de sala de reunião em uma pequena pegada 
junto com Rally ou MeetUp para oferecer 
suporte a pequenos, médios ou grandes 
salas Teams. 

A opção de usar emparelhamentos 
certificados Microsoft Teams Rooms 
de Logitech Tap com PCs da Lenovo, 
Dell e HP empacotados com Rally ou 
MeetUp fornecem uma gama de preços, 
conectividade e fatores de forma para 
reuniões robustas em uma sala. 

Os processadores Intel Core equipam todos 
os PCs da sala em soluções certificadas 
MTR da Logitech, proporcionando a 
acessibilidade para implantar MTR em 
escala com a confiabilidade e o desempenho 
que são essenciais para oferecer suporte a 
soluções de salas de reunião sempre ativas. 

DESTAQUE DA SOLUÇÃO – PORTFÓLIO CERTIFICADO 
DE EQUIPES ABR ANGENTES DA LOGITECH

A COMBINAÇÃO DE LOGITECH, INTEL E MICROSOFT ancora salas Teams pequenas, médias e 
grandes para reuniões mais produtivas, custos mais baixos, escalabilidade e melhor gerenciamento. 

CONTROLADOR TAP

Um dispositivo semelhante a um tablet 
certificado para uso com PCs Intel NUC, 
HP, Dell e Lenovo para oferecer suporte 
eficaz ao compartilhamento de conteúdo 
e automação de sala tem uma caixa de 
som integrada e sensor de movimento, 
tela de toque de 10,1 polegadas para 
acessar recursos de conferência e 
controle de dispositivos de áudio/vídeo 
nativos do Teams Rooms

AUTOMAÇÃO 
RIGHTSENSE

Otimização de luz 
e cor RightLight; 
Enquadramento 
automático de 
detecção de pessoas 
RightSight; e supressão 
de ruído RightSound, 
cancelamento de eco e 
autonivelamento 

ACESSÓRIOS

Outras oportunidades de personalização para 
atender às especificações de sala e casos 
de uso incluem várias opções de montagem 
para MeetUp, Rally e Tap, soluções de 
gerenciamento de cabos e uma variedade de 
microfones e caixas de som adicionais 

GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS  
E INSIGHTS DO SYNC

Utilitários baseados em nuvem para provisionar, 
monitorar, atualizar, solucionar problemas e 
gerenciar dispositivos de áudio/vídeo, acessar 
APIs para integrações de terceiros. Para 
serviços gerenciados, considere MTR Premium

CONFIGURAÇÃO JUMPSTART  
E SERVIÇOS DE SUPORTE

Incluídos gratuitamente por 90 dias com 
as soluções certificadas da Logitech para 
Teams Rooms estão recursos para ajudar 
com sistemas, software e configuração de 
segurança

RALLY E RALLY PLUS

Este sistema modular com 
câmera PTZ motorizada de 4k 
para salas de até 20 pessoas 
ou mais é suportado por meio 
de caixas de som duplas na 
frente da sala, até 7 pods de 
microfone estendidos, bem 
como monitor, mesa e hubs de 
microfone para conectividade 
de cabo consistente e eficiente 

MEETUP

Um dispositivo de áudio/vídeo com 
formato de barra de montagem em 
tela para salas de até 8 participantes 
com microfones formadores de feixe 
integrados, conjuntos de caixas de som 
HD, zoom 5x panorâmico/inclinado de 
amplo campo de visão, câmera de 4k, 
suporte estendido para microfone e 
conexão Bluetooth para dispositivos 
móveis para servir como um viva-voz 
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Implementar o Microsoft Teams Rooms não significa que suas salas de reunião devem ser jardins 
murados. Vários recursos expandem os casos de uso do Teams Rooms para aumentar o ROI. 

Teams Rooms para participantes de reuniões fora do firewall: 

• Funcionários distribuídos e remotos podem participar com segurança das sessões de 
Teams Rooms do aplicativo de desktop, navegador e clientes móveis com acesso 
completo a áudio, vídeo e conteúdo de alta qualidade que os capacita como 
colaboradores engajados. 

•  Participantes externos convidados localizados em qualquer lugar podem 
entrar com segurança em videoconferências Teams Rooms de qualquer 
lugar por meio do desktop, navegador e clientes móveis do Teams como 
contribuidores completos para a colaboração que ocorre dentro da sala de 
reunião. 

Interoperabilidade do Teams Rooms com serviços de videoconferência em 
nuvem de terceiros: 

• Ajustes de configuração simples permitem Microsoft Teams Rooms Direct 
Guest Join, o que permite que os usuários de Teams Rooms participem de 
sessões de videoconferência de terceiros com segurança (por exemplo, Zoom 
e Cisco Webex). 

• O dispositivo plug-and-play Logitech Swytch permite o uso de computação BYO 
e serviços de videoconferência de terceiros em Teams Rooms por meio de conexão 
USB para dispositivos de áudio/vídeo do Teams Rooms.

AMPLIANDO A EXPERIÊNCIA DA SALA DO TEAMS

A padronização no Microsoft Teams Rooms não deve 
proibir o uso de seu investimento em tecnologia para 
COLABORAR COM PARTICIPANTES DE REUNIÕES 
LOCALIZADOS EM QUALQUER LUGAR, incluindo 
aqueles que usam serviços de videoconferência de terceiros. 

Fonte: Frost & Sullivan.
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Estender o ambiente do Microsoft Teams para incluir videoconferência 
no Teams Meetings em sala é escalonável e acessível. 

A terceirização de soluções certificadas Microsoft Teams Rooms 
de um único fornecedor de hardware oferece computadores, 
controladores e dispositivos de áudio e vídeo que não são apenas 
qualificados para trabalhar juntos para atender aos critérios rigorosos 
da Microsoft, mas permite uma riqueza de funcionalidades adicionais 
avançadas. 

Considere a Logitech uma das soluções mais abrangentes do mercado 
para Microsoft Teams Rooms. 

Como parceira preferida dos principais fornecedores Dell, HP, Intel, 
Lenovo e Microsoft, a Logitech ancora o ecossistema de hardware 
Microsoft Teams Rooms para equipar salas de qualquer tamanho 
e casos de uso de forma eficiente e eficaz para oferecer suporte a 
reuniões do Teams de alta qualidade e confiabilidade. 

CHAMADO À AÇÃO: LEVE SEU TEAMS ROOMS  
AO PRÓXIMO NÍVEL

https://info.logitech.com/102020-intel-ms-meeting-rooms-trial.html

Experimente as soluções de colaboração de vídeo 
da Logitech para Microsoft Teams. 

https://info.logitech.com/102020-intel-ms-meeting-rooms-trial.html
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