
AJUDE SUA EMPRESA A DESCOBRIR 
O VALOR DA CONCENTRAÇÃO COM 
AS SOLUÇÕES DE COLABORAÇÃO 

PESSOAL DA LOGITECH

Hoje em dia, pode ser difícil se concentrar. Os benefícios de escolher 
como e onde trabalhar também podem trazer distrações se a equipe não 
estiver devidamente engajada. Fornecer o equipamento certo permite que 

os funcionários se conectem e colaborem de forma eficaz, reduzindo a 
necessidade de solução de problemas devido a dificuldades técnicas. Veja como 

aumentar o foco nos negócios com a colaboração pessoal da Logitech.

Ao permitir que sua equipe use 
as ferramentas de colaboração 
pessoal, você reduz a tensão da 
equipe de suporte na empresa. 

Os earbuds Zone Wired e Zone True 
Wireless emparelham-se ao Logi Tune 
para permitir máxima personalização 
e controle, desde o ajuste do sidetone 
até a calibração do equalizador 
de cinco bandas e muito mais.

PERSONALIZAÇÃO EM AÇÃO

Toda empresa precisa de foco para se 
conectar, trabalhar e crescer. Avaliar o 
impacto do equipamento de colaboração 
pessoal ao longo de todo o seu ciclo de vida 
(é fácil adquirir, implantar, usar, gerenciar 
e monitorar?) é essencial para ajudar as 
equipes a terem o melhor desempenho e 
facilitar o gerenciamento das ferramentas 
de negócios para a equipe de TI.

O Logitech Sync permite gerenciar 
e monitorar os dispositivos, desde a 
instalação de atualizações de firmware até 
a ativação de novos recursos, sem você 
precisar sair da sua mesa. Economize o 
seu tempo e o da sua equipe usando 
notificações de problemas em tempo 
real; elas permitem resolvê-los antes 
que causem um grande impacto.

MONITORAMENTO DE 
QUALQUER LUGAR LEMBRETE

83%
Atualmente, 83% das pessoas querem 
trabalhar em um modelo híbrido. Para isso, 
é preciso fornecer à equipe ferramentas que 
atendam às suas necessidades específicas. 

Os headsets Zone Wireless e Zone 
Wired permitem vários tipos de conexão e 
controles para gerenciar chamadas, música 
e ruídos indesejados; são perfeitos para 
uso em sua mesa ou em qualquer lugar.

A webcam Brio Ultra HD Pro Business com 
conexão dupla, microfones com eliminação 
de ruídos e sistema óptico preciso garante 
uma experiência de reunião perfeita.

Conecte todos os periféricos ao Logi Dock, 
uma docking station de cinco portas 
com controle de reunião em um só toque 
e viva-voz; tudo em uma unidade que 
elimina a desorganização da mesa.

REUNIÕES COM FOCO

76%
76% dos funcionários usam recursos de 
videoconferência no trabalho remoto; portanto, 
equipamentos fáceis de configurar e operar 
são uma prioridade evidente para as empresas.

CONECTE-SE. 
TRABALHE. 

CRESÇA. 

FUNCIONÁRIOS COM 
CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA

GERENCIAMENTO 
SIMPLIFICADO
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PRONTO PARA ATUALIZAR A COLABORAÇÃO 
PESSOAL PARA SUAS EQUIPES?

EXPLORE SOLUÇÕES AQUI

https://www.logitech.com/pt-br/products/headsets/zone-wired-earbuds.html
https://www.logitech.com/pt-br/products/headsets/zone-true-wireless-earbuds.985-001089.html
https://www.logitech.com/pt-br/products/headsets/zone-true-wireless-earbuds.985-001089.html
https://www.logitech.com/pt-br/video-collaboration/products/sync.html
https://www.logitech.com/pt-br/products/headsets/zone-wireless-bluetooth.html
https://www.logitech.com/pt-br/products/headsets/zone-wired-noise-canceling.html
https://www.logitech.com/pt-br/products/headsets/zone-wired-noise-canceling.html
https://www.logitech.com/pt-br/products/webcams/brio-4k-hdr-webcam.960-001105.html
https://www.logitech.com/pt-br/products/personal-workspaces/logi-dock.html
https://www.logitech.com/pt-br/video-collaboration/personal-video-conferencing-solutions.html

