QUAL BUNDLE
PARA SALAS É
IDEAL PARA O
SEU ESPAÇO?
Este é o guia para otimizar o espaço
do seu escritório e obter sucesso no
trabalho híbrido

Introdução

INTRODUÇÃO
O escritório voltou a funcionar, mas
o cenário mudou com mais pessoas
do que nunca trabalhando em casa
ou no formato híbrido. Sendo assim,
a prioridade do escritório migrou do
foco na colaboração presencial para a
comunicação por vídeo, e a configuração
do escritório precisa mudar também.
Uma sala de reuniões que antes costumava
ser constantemente ocupada com vários
convidados externos e aperitivos, agora está
sendo usada apenas para videochamadas.
Mas isso não significa que o escritório se
tornou obsoleto, longe disso. Embora o
formato híbrido seja muito conveniente,
muitas tarefas colaborativas são mais
fáceis de serem feitas pessoalmente. E com
as instalações certas disponíveis, o novo
escritório oferece várias opções para tornar

a experiência de videoconferência ainda
melhor. Felizmente, agora as empresas
podem ajustar suas estratégias e espaços
para se adequar ao novo modo de trabalho.
Com um em cada três funcionários globais
solicitando melhores equipamentos para
videoconferência, otimizar os espaços do
escritório para atendê-los é fundamental.
Equipamentos para videoconferência
configurados sob medida não são apenas
um benefício, mas uma parte essencial para
o sucesso da empresa nos próximos anos.
E a Logitech está aqui para ajudar, com
diversas soluções para videoconferência
pré-configuradas para atender a todos
os tipos e tamanhos de espaços.
Vamos começar vendo como você pode
aproveitar ao máximo os espaços de reunião.
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Salas pequenas

SALAS PEQUENAS
Em 2024, estima-se que aproximadamente 75% das reuniões
por vídeo serão realizadas em salas com capacidade
para 4 a 6 pessoas, portanto, vale a pena investir em
espaços livres. Na verdade, com as soluções para salas
pequenas, até mesmo as menores salas de reunião e de
produtividade podem se tornar centros de colaboração
digital eficazes. O bundle para salas pequenas inclui nossa
câmera de conferência Rally Bar Mini, um controlador para
sala de reunião Tap ou Tap IP, e você pode escolher entre
uma implantação baseada em appliance ou em PC.
ESTE BUNDLE É PERFEITO PARA VOCÊ SE...
	Sua sala de reunião
acomoda até seis pessoas
	Você quer um ótimo
desempenho na sala de
reunião em uma área menor

	Suas reuniões precisam
ser realizadas como se
fossem presenciais
	Você não tem espaço para
cabos e acessórios grandes
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Salas pequenas

DESEMPENHO DE VÍDEO SUPERIOR
A Rally Bar Mini é a melhor barra de vídeo
all-in-one para salas pequenas, pois oferece
vídeo em 4K, cores realistas e uma série
de recursos para manter a concentração
das equipes , não importa o quão ocupado
esteja o espaço. Usando uma combinação
de IA, percepção humana e tecnologias de
panorâmica e inclinação com movimentos,
esta barra de vídeo se concentra na ação,
para se adequar à dinâmica da sala e
filtrar os ruídos de fundo desnecessários.
E a melhor parte? Com a Rally Bar
Mini, você pode executar os aplicativos
de videoconferência compatíveis
diretamente no dispositivo usando o modo
appliance ou pode se conectar via USB a
praticamente qualquer PC ou Mac® sem
a necessidade de um software adicional.

SOM NATURAL E POTENTE
PARA ESPAÇOS PEQUENOS
Às vezes, as maiores ideias nascem nas
menores salas. O áudio poderoso da Rally
Bar Mini garante que todos possam ouvir
e serem ouvidos no pequeno espaço da
reunião. As caixas de som com baixa
distorção produzem um som que preenche
a sala, enquanto os microfones com
tecnologia beamforming garantem que
todas as vozes sejam ouvidas com clareza.
Nosso sistema patenteado de suspensão
antivibração permite uma conversa
natural em ambas as direções, como se
estivesse acontecendo pessoalmente.
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Salas pequenas

FACILIDADE PARA PARTICIPAR
DE REUNIÕES
Com os controladores por toque, participar
de reuniões se torna uma experiência
perfeita e sem estresse. Com uma operação
intuitiva na tela sensível ao toque, o Tap
e o Tap IP eliminam o estresse de usar
um espaço de reunião compartilhado.
Graças à conectividade com o calendário,
suas equipes terão todas as informações
necessárias para entrar em uma reunião
com apenas um toque. Não se preocupe
com links de chamadas esquecidos ou
buscas eme-mails de duas semanas atrás.

ESPAÇO MAIS ORGANIZADO
Ninguém gosta de cabos emaranhados, mas
isso representa um problema principalmente para
aqueles com espaços menores, onde a bagunça
se destaca e aumenta o caos para as equipes de
TI já sobrecarregadas. Quando não há nenhum
lugar para escondê-los, os sistemas profissionais de
gerenciamento de cabos para salas pequenas e as
opções versáteis de montagem facilitam a circulação
e o trabalho no espaço com um cabeamento
organizado, além de garantir mais flexibilidade com
diferentes formas de instalar os seus dispositivos.
Por exemplo, a Rally Bar Mini apresenta inovadoras
canaletasde cabeamento para esconder os cabos
desorganizados. O sistema de fixação de cabos
com várias pontas permite que os cabos sejam
roteadospara a esquerda, para a direita, para cima ou
para baixo sem se desconectarem. Opções versáteis
de montagem contribuem com a organização do
seu espaço, incluindo acima ou abaixo da tela ou
diretamente na mesa. A aparência é sempre perfeita.
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Salas pequenas

MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO FACILITADOS
O Logitech Sync é uma plataforma de
gerenciamento de dispositivos para
reunião que permite implantações de
vídeo em larga escala e da forma mais
fácil possível. Com esse software inovador
baseado em nuvem, você pode gerenciar
remotamente milhares de dispositivos
Logitech em sua empresa usando uma
plataforma conveniente e,assim, reduzir a
necessidade de visitas demoradas ao local.
O Sync oferece três funções principais:
monitorar, gerenciar e avaliar.
A função de monitoramento oferece à
equipe de TI a capacidade de monitorar
seus dispositivos em tempo real de
forma automática e inteligente, evitando

problemas ao sinalizá-los antes que se
tornem problemas reais ou comecem a
afetar sua equipe. Em vez de solucionar
problemas, você estará um passo à
frente com a visão aérea proativa e
preventiva do Sync em seu sistema, sem
tempo de inatividade ou interrupções.
A tranquilidade garantida pelo
monitoramento e gerenciamento
automatizados do Sync significa
que você pode se concentrar em
aumentar e dimensionar sua
configuração e suas equipes e, ao
mesmo tempo, garantir que tudo
funcione bem e esteja sendo executado
perfeitamente em segundo plano.
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Salas médias

SALAS MÉDIAS
Grande o suficiente para apresentações e aconchegante o suficiente
para conversas particulares. Se você tem uma sala de tamanho
médio, tem a oportunidade perfeita para criar uma área dedicada
a videoconferências que se adapta a todas as necessidades da sua
equipe, e a solução para salas médias é o bundle perfeito para isso.
Ele inclui a nossa câmera de conferência Rally Bar, um controlador
para sala de reunião Tap ou Tap IP, e você pode escolher
entre uma implantação baseada appliance ou em PC.
ESTE BUNDLE É PERFEITO PARA VOCÊ SE...
	Sua sala de reunião
acomoda até 16 pessoas
	Suas reuniões devem ter
sons claros e naturais e, ao
mesmo tempo, eliminar
o ruído de fundo

	Você precisa de vídeo com
qualidade de estúdio para
realizar reuniões produtivas
	Você quer ter diferentes
formas de configurar e
montar os dispositivos
de videoconferência
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Salas médias

IMAGEM PERFEITA
A câmera Rally Bar que inclui o pacote para
salas médias oferece o desempenho superior
que você espera de uma solução da Logitech
em uma barra de vídeo all-in-one simples e
fácil de instalar. Com vídeo com qualidade de
cinema, recurso AI Viewfinder e zoom óptico
sem perdas, a Rally Bar facilita a acomodação
de grupos maiores nas videochamadas para
garantir que todos sejam vistos e ouvidos.
Ela também oferece a opção de executar os
aplicativos de videoconferência compatíveis
diretamente do dispositivo usando o
modo appliance ou conexão via USB com
praticamente qualquer PC ou Mac® sem
a necessidade de um software adicional.

8

Salas médias

REUNIÕES FACILITADAS
Reunir várias pessoas nem sempre é uma tarefa fácil;por
isso, o pacote para salas médias vem com um controlador
por toque Tap ou Tap IP. Não há maneira mais rápida de
iniciar uma reunião do que apenas um toque para entrar.
O Tap economiza minutos da reunião ao reduzir o tempo
gasto para iniciar uma chamada. E quando essa chamada
termina, o Tap já está pronto para a próxima reunião.
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Salas médias

CABOS ORGANIZADOS E IMPLANTAÇÃO SEGURA

ALTO E CLARO
Salas de tamanho médio podem não precisam de caixas de som
específicas para auditórios, mas isso não significa que sua equipe
deve se contentar com um áudio abaixo do ideal. A Rally Bar inclui
caixas de som com baixa distorção, que projetam um som envolvente.
Enquanto isso, os microfones usam uma avançada tecnologia
beamforming para garantir que todas as vozes na sala sejam
ouvidas de forma clara. Além disso, nosso sistema de suspensão
antivibração patenteado permite uma conversa natural em ambas
as direções, como se estivesse acontecendo pessoalmente.

Quando é necessário implantar tecnologias para sala de
reunião em vários escritórios e locais, você precisa de soluções
rápidas que exijam o mínimo de esforço. O gerenciamento
seguro dos cabos faz com que a instalação seja simples e
rápida, pois garante que os cabos e componentes estejam
firmemente conectados, organizados e fora do caminho.
Quando projetamos a Rally Bar, priorizamos a otimização
do processo de configuração para a equipe de TI. A Rally Bar
apresenta inovadoras canaletas de cabeamento e fixação
de cabos embutida, que permitem instalações rápidas e
simples. Além disso, as várias opções de montagem permitem
adaptar a instalação às necessidades do seu espaço.

A Rally Bar já inclui um microfone com alcance de captação de 4,5
metros. E, se você precisar de mais cobertura, é possível ampliar o
alcance com até três Rally Mic Pods. Nossa tecnologia RightSound
baseada em IA eleva automaticamente a voz do apresentador
na sala enquanto elimina ruídos de fundo indesejados.
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Salas médias

VIDEOCOLABORAÇÃO
GERENCIADA REMOTAMENTE
Quer você tenha uma única sala de reunião ou
milhares de dispositivos em diversos escritórios,
o Logitech Sync possibilita realizar atualizações
sob demanda e programadas em todo o
sistema de equipamentos de videoconferência
usando um simples painel. Do conforto da
sua mesa, você pode implantar o firmware
mais recente em todas as salas de reunião
conectadas, e a capacidade de programar
atualizações diminui a interrupção dos negócios,
poisas atualizações podem ser feitas durante
a noite, sem tempo de inatividade e sem
visitas ao local. Todo mundo sai ganhando.
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SALAS GRANDES
Em várias empresas, grandes salas de reunião contêm
equipamentos mais complexos, e uma instalação mais
elaborada pode ser intimidadora para um simples organizador
de reuniões. Mas, isso não precisa ser assim. Com a solução da
Logitech para salas grandes, espaços maiores podem ser tão
fáceis de equipar, gerenciar e usar quanto uma sala pequena.
O bundle para salas grandes inclui nossa câmera de
conferência Rally Plus, um controlador para sala de
reunião Tap ou Tap IP, e você pode escolher entre uma
implantação baseada em appliance ou em PC.
ESTE BUNDLE É PERFEITO PARA VOCÊ SE...
	Sua sala de reunião acomoda
de 16 a 46 pessoas
	Você quer criar uma experiência
de reunião equitativa na qual
todos se sintam vistos e ouvidos

	Você precisa de vídeo com
qualidade de transmissão e áudio
que preencha a sala por completo
	Você precisa fazer apresentações
de forma profissional, não importa
onde a equipe esteja trabalhando
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Salas grandes

FOCO EM TODOS OS PARTICIPANTES

OUÇA E SEJA OUVIDO

Nas grandes salas de conferência, é
vital que a câmera possa capturar
e enquadrar as pessoas que estão
sentadas distantes da frente da sala. É
importante mostrar todos na sala.

Para salas grandes, componentes modulares
e expansíveis de áudio são importantes para
garantir que as pessoas que estão longe da
câmera possam ouvir e serem ouvidas. A Rally
Plus inclui duas caixas de som com distorção
ultrabaixa e som nítido que preenche o
ambiente. As Rally Speakers são instaladas na
frente da sala para oferecer uma experiência
de comunicação mais natural, pois as
vozes vêm do mesmo lugar que o vídeo.

Por isso, a solução Rally Plus inclui a Rally
Camera. Esta câmera PTZ premium oferece
um zoom HD de 15X extremamente nítido,
um amplo campo de visão de 90° em
diagonal e um avançadosensor 4K para
capturar cada uma das pessoas presentes na
sala com uma qualidade de vídeo incrível.

A Rally Plus também inclui dois mic pods
com design elegante. Cada mic pod
contém vários elementos com tecnologia
beamforming para capturar a fala, e não as
distrações. Em espaços maiores, é possível
implantar até cinco mic pods adicionais
para ampliar a matriz dos microfones com
tecnologia beamforming por toda a sala.
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AVALIE O DESEMPENHO DO DISPOSITIVO
O Logitech Sync oferece insights ativos sobre como os espaços
de reunião estão sendo utilizados, com recomendações
práticas e em tempo real sobre como otimizar a configuração
baseada nos seus padrões de uso. O Sync pode ajudar a
equipe de TI a entender o que precisa ser alterado para
que as salas sejam aproveitadas ao máximo, como a
organização dos assentos. (E isso também fornece vários
dados úteis para as equipes de saúde e segurança e do RH.)
CONTROLES INTUITIVOS PARA REUNIÕES
Apenas um toque para iniciar a reunião. O que poderia ser
mais simples do que isso? O Tap e Tap IP oferecem controles
intuitivos sensíveis ao toque para o seu espaço de reuniões.
Esse controlador por toque tem a aparência ideal, com uma
ampla tela de 10,1” e um perfil discreto e elegante. Além disso,
a fixação de cabos integrados e o alívio de tensão garantem
uma instalação simples e evitam desconexões indesejadas.
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Salas grandes

DIFERENCIE CADA ESPAÇO COM
UM VALOR AGREGADO
Embora a equipe de TI não possa controlar
os resultados da reunião, ela pode ir além
dos requisitos genéricos da sala e garantir
que a tecnologia usada em cada espaço
seja otimizada para o objetivo de cada
reunião. Quer seja para ouvir, conversar,
colaborar ou tomar decisões importantes,
as reuniões são únicas e realizadas de
várias formas, com objetivos diferentes.
É importante que os espaços de reunião
sejam diferenciados entre si e adequados
a um propósito específico, para que os
funcionários tenham o necessário para
alcançar os resultados desejados.
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Salas grandes

BRAINSTORMING FACILITADO
A colaboração criativa não precisa ser mais difícil por ser feita
de forma virtual. Na verdade, pode ser ainda mais fácil do que
presencialmente usando a Logitech Scribe. Essa câmera para
quadros brancos e otimizada com IA permite compartilhar
facilmente seus quadros brancos em reuniões por vídeo, o que
facilita o brainstorming e a geração de ideias durante as chamadas
híbridas. Ela também apresenta um efeito de transparência para
que os espectadores vejam através do apresentador, que pode
apontar detalhes sem impedir a visão do quadro branco; ela é
perfeita para apresentar todos os conceitos recém-criados.
MAXIMIZE O USO DA SALA DE REUNIÕES
Quer maximizar ainda mais o uso dos espaços
de reunião? Adicione o Tap Scheduler para ajudar
os funcionários a encontrar e solicitar facilmente
o espaço certo. Com o Tap Scheduler, é fácil
ver os detalhes da reunião e reservar uma sala
para reuniões futuras ou de última hora.
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COMPATÍVEL COM TODOS OS
APLICATIVOS DE VIDEOCONFERÊNCIA
Geralmente, as salas de reunião são
equipadas com um software padrão para
videoconferência. Isso permite entrar nas
reuniões de maneira mais rápida e fácil. Ela
também permite que a equipe de TI padronize
as implantações e agilize o gerenciamento
das salas de reunião em toda a empresa.
No entanto, às vezes, os funcionários
precisam usar outros aplicativos de reunião.
O Logitech Swytch atende essa
necessidade ao possibilitar que qualquer
pessoa conecte um laptop e participe de
um webinar ou uma reunião virtual.
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TRANQUILIDADE DE NÍVEL CORPORATIVO
A Logitech oferece uma ajuda, sempre que você
precisar, com o Logitech Select. O Logitech
Select é um plano abrangente de serviços
que oferece um gerente de atendimento do
cliente, suporte ultra-responsivo 24 horas
por dia, todos os dias, além de análises
avançadas e personalizáveis com o Sync.
Com o Logitech Select, você pode ficar
tranquilo sabendo que tudo de que a sala
precisa está em mãos confiáveis e que a falta
de estabilidade nunca será um problema. E,
quando combinado ao Sync, o Logitech Select
pode fornecer insights operacionais importantes
que tornam a empresa não apenas mais
colaborativa com o uso da videoconferência,
mas também mais competitiva.

18

Conclusão

CONCLUSÃO
A videoconferência nunca foi tão essencial para as empresas
que buscam se manter na liderança, pois o ambiente híbrido
continua dominando a forma como trabalhamos.
Dessa forma, nunca houve um momento tão importante
para investir na aquisição dos equipamentos certos
para apoiar a equipe. Serão grandes os benefícios para
aqueles que aproveitarem este momento crucial Portanto,
quem o fizer estará na melhor posição possível para
alcançar o sucesso com o novo modo de trabalho.
Como visto, qualquer espaço, seja grande ou pequeno, pode ser
facilmente transformado em um centro de videocolaboração
com alguns ajustes simples. Seu espaço possui um enorme
potencial, desde permitir que a equipe participe de reuniões em
diferentes plataformas de forma eficiente até hospedar sessões
colaborativas em quadros brancos. É apenas uma questão
de ter a tecnologia certa no seu kit de ferramentas. E não há
combinação melhor ou mais específica para isso do que as
soluções personalizadas da Logitech para salas de reunião.
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DESCUBRA O QUE MAIS OS PACOTES
PARA SALAS DE REUNIÃO PODEM FAZER
Saiba mais em www.logitech.com
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