
APRIMORAMENTO DA EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

SIMPLIFICAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA EQUIPE DE TI

1 A CADA 3
Um a cada três funcionários em todo o 
mundo está solicitando um equipamento 
de videoconferência melhor. Portanto, 
ter uma boa aparência e som na câmera 
é claramente uma prioridade para as 
equipes. Com a qualidade de cinema 
do vídeo e áudio da Rally Bar, além de 
panorâmica e inclinação motorizadas e 
AI Viewfinder, seus funcionários estarão 
sempre bem iluminados.

OTIMIZAÇÃO
As câmeras Rally e Rally Bar Mini vêm 
integradas com as tecnologias Logitech 
RightSense™ por padrão.

O RightSight ajusta automaticamente a 
câmera e foca em quem está falando, 
enquanto o RightSound otimiza o áudio e o 
RightLight ajusta as condições de iluminação 
de forma inteligente. 

Um a cada três tomadores de decisão de 
TI e líderes de negócios mencionam os 
desafios da capacidade de gerenciamento 
e integrações complexas como as principais 
preocupações ao avaliar os investimentos 
em soluções de videoconferência.

Economize tempo com a conexão em um só 
toque do Logitech Tap, integrado ao calendário. 
Basta entrar na sala de reunião e tocar uma 
vez para entrar ou sair das chamadas. Simples, 
limpo, sem complicações e pré-configurado 
com sua escolha de software otimizado para 
sala.

FACILIDADE DE GERENCIAR 
REMOTAMENTE  
As Logitech Room Solutions foram 
projetadas para serem o mais simples 
possível de integrar à sua maneira 
de trabalhar. Portanto, garantimos 
que todas as soluções sejam 
compatíveis com suas plataformas 
de videoconferência, sistemas 
operacionais e dispositivos favoritos.

46%
46% das organizações precisarão de 
mais salas de reunião ou de salas de 
reunião maiores com o retorno do 
trabalho presencial. Isso significa que as 
áreas de reunião e descanso precisarão 
ser transformadas em espaços de 
reunião exclusivos, que são ideais para o 
bundle de soluções Logitech para salas 
pequenas.

Os três principais requisitos para a implantação 
de vídeo em uma organização foram:

Aquisição simples

Instalação rápida

Uma experiência de gerenciamento completa

A Logitech Rally Bar e Rally Bar Mini para salas 
de reunião facilitam a entrada e o início de 
reuniões, garantindo que as novas soluções não 
se tornem um fardo para os departamentos de 
TI.

EXPERIÊNCIA
As Logitech Room Solutions foram 
desenvolvidas com um objetivo em 
mente: melhorar a experiência de 
videoconferência para empresas e suas 
equipes de TI.

Descubra mais benefícios das soluções completas para salas em  
logitech.com/room-solutions
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SEU GUIA PARA O SUCESSO 
COM AS LOGITECH ROOM 

SOLUTIONS

A videoconferência nunca foi tão popular quanto agora. Portanto, faz sentido 
que as soluções de videoconferência all-in-one avançadas, que incorporam 
vídeo, áudio e microfone, estejam com uma demanda maior do que nunca 
e que investir nisso seja a maior prioridade para as empresas no momento. 
Mas o que as torna nossas soluções tão incríveis para você e sua empresa? 

Acreditamos que ter o equipamento certo é essencial para o sucesso. Então vamos 
explorar o que você pode conquistar ao adotar as Logitech Room Solutions.

http://logitech.com/room-solutions

