
SOLUÇÕES PARA
MODERNIZAR SUAS 
SALAS DE REUNIÃO
Atualize os espaços de trabalho com 
videocolaboração de última geração. 
Além de serem fáceis de configurar 
e usar, o hardware da Logitech® 
e o software da GoTo permitem que 
todo espaço de trabalho desfrute 
de videoconferências estáveis. 
O controlador por toque Logitech 
Tap é emparelhado com o Logitech 
Rally Bar Mini, Rally Bar, ou Rally 
Plus e RoomMate para se ter uma 
solução para salas plug-and-
play completa com capacidade 
de processamento embutida. As 
soluções de colaboração pessoal 
incluem um headset Zone e uma 
webcam HD.

As soluções da Logitech e da GoTo combinam com qualquer 
espaço de trabalho, como desktops, salas de reunião pequenas, 
salas de conferência e salas de reunião da diretoria. Todas as 
soluções são totalmente integradas e compatíveis com o software 
de videoconferência da GoTo. Os melhores serviços de suporte da 
categoria estão sempre prontos para ajudar no que for preciso.

Os administradores de TI adoram a parceria do GoToRoom com a Logitech 
pelo provisionamento simplificado e configuração da sala em apenas 
15 minutos. Implante usando um computador NUC baseado em Linux 
fornecido pela GoTo ou um dispositivo Logitech CollabOS. As soluções de 
colaboração pessoal se conectam a qualquer dispositivo por plug-and-play 
ou Bluetooth® e estão prontas para uso com o GoToMeeting. 

Tanto os participantes quanto os organizadores adoram a qualidade 
de vídeo excepcional, a integração com o calendário e a união em 
um toque do Logitech Tap. Os usuários podem, inclusive, iniciar 
uma reunião usando um dispositivo móvel e um headset sem fio da 
Logitech sem precisar estar fisicamente na sala. 

PREPARAR, CONFIGURAR, USAR O GOTO

FÁCIL CONFIGURAÇÃO

FÁCIL PARA FUNCIONÁRIOS



EXPERIÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM TODAS AS REUNIÕES

 SOLUÇÕES PARA SALAS PEQUENAS 

Experimente áudio e vídeo de qualidade superior em um formato compacto e 
multifuncional. O cabeamento simples e as opções flexíveis de montagem permitem 
às equipes de TI uma implementação confiável em escala. Os usuários finais podem 
executar o GoToRoom na Rally Bar Mini. O controlador por toque Logitech Tap possibilita 
fácil união em um toque e compartilhamento de conteúdo com fio.

 � Barra de vídeo multifuncional, com melhorias baseadas em IA otimizadas 
para salas de pequeno porte 

 � Vídeo em 4K Ultra HD avançado e um campo de visão diagonal 
superamplo de 120°

 � Inclinação e panorâmica mecânicas oferecem uma cobertura excepcional 
da sala de 163° na horizontal e 110° na vertical

 � Vídeo em HD com zoom de até 4X

 � Áudio cristalino e envolvente saindo de caixas de som embutidas

 � Matriz de microfone com formatação de feixe e recursos de expansão

 � AI Viewfinder para enquadramento automático e contagem de pessoas do 
RightSight aprimorados

 � Execução do GoToRoom sem necessidade de um computador

 � Experiência de reunião com a união em um toque simples de usar

Com o recurso de 
união em um toque, o 
compartilhamento fácil 
de conteúdo e o centro do 
controle de sala, o Logitech 
Tap facilita e acelera o 
processo de entrar em uma 
reunião do GoToRoom.

Um equipamento CollabOS 
que substitui o computador e 
funciona com sistemas existentes 
de câmera para conferência da 
Logitech, como MeetUp e Rally. O 
RoomMate oferece um software 
de videoconferência embutido 
para serviços compatíveis, 
incluindo o GoToRoom. 

TECNOLOGIAS RIGHTSENSE

TAP ROOMMATE

RALLY BAR MINI 
E TAP

As soluções para equipamentos da Logitech que executam o GoToRoom incluem o Logitech RightSense™, um conjunto 
de tecnologias proativas que automatizam e aprimoram a experiência de reunião. 

Controle de câmera 
automático

Otimização de 
luz e cor

Ajustes de áudio 
adaptáveis

RIGHTSIGHT™ RIGHTLIGHT™ RIGHTSOUND™



SOLUÇÕES PARA SALAS MÉDIAS

SOLUÇÕES PARA SALAS GRANDES

Experimente vídeos nítidos e sons com qualidade de estúdio usando a configuração 
para salas médias. O cabeamento simples e as opções flexíveis de montagem 
permitem uma implementação confiável em escala. Os usuários finais podem 
executar o GoToRoom na Rally Bar. O controlador por toque Logitech Tap possibilita 
fácil união em um toque e compartilhamento de conteúdo com fio.

A configuração para salas grandes combina facilidade de gerenciamento com cobertura 
excepcional em uma ampla gama de tamanhos e layouts de salas. Crie a configuração 
perfeita de caixas de som e microfones para seu espaço, com gerenciamento de 
cabos organizado e várias opções de montagem. Execute o GoToRoom no RoomMate. 
Aproveite a simplicidade do recurso "touch to join" e o compartilhamento de conteúdo 
sem fio com o controlador por toque Logitech Tap.

 � Barra de vídeo superior e multifuncional, com melhorias baseadas em IA 
otimizadas para salas de médio porte

 � Campo de visão diagonal de 90°

 � Zoom, inclinação e panorâmica mecânicos oferecem uma cobertura 
excepcional da sala de 132° na horizontal e 82° na vertical

 � Qualidade de imagem sem perda com zoom ótico de até 5X em qualidade 
4K Ultra HD

 � Vídeo em HD com zoom extremamente nítido de até 15X

 � Caixas de som com distorção ultrabaixa que proporcionam um som 
envolvente

 � Matriz de microfone com formatação de feixe e recursos de expansão

 � AI Viewfinder para enquadramento automático e contagem de pessoas 
do RightSight aprimorados

 � Execução do GoToRoom sem necessidade de um computador

 � Experiência de reunião com a união em um toque simples de usar

 � Sistema de câmera para conferência em espaços grandes

 � Campo de visão diagonal de 90°

 � Zoom, inclinação e panorâmica mecânicos

 � Qualidade de imagem sem perda com zoom ótico de até 5X em qualidade 
4K Ultra HD

 � Vídeo em HD com zoom extremamente nítido de até 15X

 � Com duas caixas de som e dois módulos de microfone, mas pode ser 
ampliado para até sete módulos

 � Execução do GoToRoom no RoomMate para a mesma experiência de 
usuário de equipamento

 � Experiência de reunião com a união em um toque simples de usar

RALLY BAR 
E TAP

RALLY PLUS  
E TAP



SOLUÇÕES BASEADAS EM PC 

ESPAÇOS DE COLABORAÇÃO PESSOAL

Para fazer uma videochamada em um local de trabalho pessoal, é preciso evitar as distrações e manter o controle do que 
os espectadores veem e ouvem. Os kits de videocolaboração pessoal da Logitech podem transformar qualquer desktop, 
remoto ou em escritório aberto, em um espaço de colaboração que funciona perfeitamente com o software GoToMeeting. 
A tecnologia RightLight otimiza as configurações de webcam para deixar as luzes e cores mais naturais.

Para equipes de TI que preferem soluções baseadas em PC, o GoToRoom também está disponível com um computador 
NUC pré-provisionado para MeetUp, Rally e Rally Plus, bem como o Logitech Tap.

 � Webcam Brio em 4K Ultra HD avançado com um campo de visão 
diagonal de 90°

 � Ajustes alimentados por IA do RightLight 3 

 � O headset Zone Wireless com Bluetooth® oferece sons 
extremamente nítidos e redução ativa de ruídos

 � Ele funciona com computadores pessoais e dispositivos móveis 
habilitados por Bluetooth®

 � Webcam C925e com alta definição 1080p e campo de visão 
diagonal de 78°

 � Ajustes alimentados por IA do RightLight 2

 � O headset Zone Wired oferece qualidade de som superior e redução 
ativa de ruídos

KIT DE VIDEOCOLABORAÇÃO PRO PERSONAL

KIT DE VIDEOCOLABORAÇÃO WIRED PERSONAL

 � Câmera para conferência com áudio integrado 
e otimizado para salas de reunião pequenas

 � Vídeo em 4K Ultra HD avançado e um campo de visão 
diagonal superamplo de 120°

 � Vídeo em HD com zoom de até 4X

 � Três microfones com formatação de feixe e uma caixa 
de som com ajustes personalizados

 � Execução do GoToRoom em um PC dedicado

 � Experiência de reunião com a união em um toque 
simples de usar

 � Rally para espaços médios com uma caixa de som 
e um módulo de microfone. Rally Plus para espaços 
grandes com duas caixas de som e dois módulos de 
microfone

 � Campo de visão diagonal de 90°

 � Qualidade de imagem sem perda com zoom ótico de 
até 5X em qualidade 4K Ultra HD e vídeo em HD de 
até 15X

 � Execução do GoToRoom em um PC dedicado

 � Experiência de reunião com a união em um toque 
simples de usar

MEETUP, GOTO NUC E TAP RALLY/RALLY PLUS, GOTO NUC E TAP



COMPONENTES E ACESSÓRIOS DA SOLUÇÃO PARA SALAS

Posicione a Rally Camera 
na parede ou perto do 
teto. Suportes para caixa 
de som discretos dão uma 
aparência flutuante.

Posicione os microfones 
de acordo com o formato 
de mesa. O Rally Mic Pod 
Hub é opcional para as 
configurações de salas 
pequenas e médias.

KIT DE SUPORTES DA RALLY 
(PARA SISTEMA RALLY)

HUB DE MICROFONE 
DA RALLY

Fixe o Tap paralelo à mesa, eleve o ângulo de visão ou 
instale-o em uma parede para preservar espaço, reduzir 
o cabeamento e otimizar a experiência do usuário.

SUPORTE EM PAREDE, MESA OU COM ELEVAÇÃO DO TAP

Microfone complementar 
com controle de mudo 
para alcance de áudio da 
MeetUp.

Opções de montagem 
para MEETUP 
ConferenceCam.

Cabo de extensão de 
10 metros para microfones 
de expansão para MeetUp.

MICROFONE DE 
EXPANSÃO MEETUP

SUPORTE DE 
TV MEETUP

CABO DE EXTENSÃO DE 
MICROFONE MEETUP

Esconda cabos e 
microfones na mesa ou 
teto para uma aparência 
limpa e bem acabada 
Disponível em grafite ou 
branco.

SUPORTE DO RALLY 
MIC POD

Adicione mais 10 metros de 
alcance ao cabeamento 
do Rally Mic Pod ou Hub 
de Microfone da Rally para 
espaços maiores.

CABO DE EXTENSÃO 
DO MÓDULO DE 
MICROFONE DA RALLY

Prenda com segurança a 
Rally Bar Mini ou a Rally 
Bar acima ou abaixo da 
TV ou do monitor.

Amplie a cobertura de áudio 
e forneça acesso conveniente 
aos controles para silenciar o 
áudio. Disponível em grafite 
ou branco.

SUPORTE DE TV PARA 
BARRAS DE VÍDEO

RALLY MIC POD
Prenda a Rally Bar ou Rally 
Bar Mini na parede para 
minimizar os rastros.

Preencha salas grandes com 
áudio nítido, compatíveis 
com tecnologias RightSound. 
Compatível com Rally Bar 
Mini, Rally Bar e o sistema 
Rally. Disponível em grafite 
ou branco.

SUPORTE DE PAREDE 
PARA BARRAS DE VÍDEO

RALLY SPEAKER



SALA PEQUENA SALA DE CONFERÊNCIA
SALA DE 

REUNIÃO DA 
DIRETORIA

Câmera para conferência Logitech Rally Bar 
Mini Logitech MeetUp Logitech Rally Bar Logitech Rally Logitech Rally Plus

Controlador de toque 
Logitech Tap (necessário) � � � � �

Sistema operacional CollabOS Linux CollabOS Linux CollabOS ou Linux

Computador
Appliance PC Appliance PC RoomMate ou PC 

(pelo menos um 
necessário)

Conteúdo da embalagem

Rally Bar Mini
Fonte de 

alimentação
Cabo HDMI
Cabo USB

Controle remoto
Tampas de lente
Documentação

MeetUp
Fonte de 

alimentação
Cabo USB

Controle remoto
Documentação

Suporte em parede

Rally Bar Mini
Fonte de 

alimentação
Cabo HDMI
Cabo USB

Controle remoto
Tampas de lente
Documentação

Rally Camera
Fonte de 

alimentação (2)
Cabo HDMI (2)

Cabo USB-C para C
Cabo USB-A para B

Controle remoto
Console de 
visualização

Console de mesa
Rally Speaker (x1)
Rally Mic Pod (x1)

Cabo CAT6A
Documentação

Rally Camera
Fonte de 

alimentação (2)
Cabo HDMI (2)

Cabo USB-C para C
Cabo USB-A para B

Controle remoto
Console de 
visualização

Console de mesa
Rally Speaker (x2)
Rally Mic Pod (x2)

Cabo CAT6A
Documentação

Acessórios opcionais

Suporte em 
parede

Suporte de TV
Rally Mic Pod

Rally Mic Pod Hub
Rally Mic Pod 

Mount
Rally Mic Pod 

Extension Cable
Suporte em 

parede, mesa ou 
com elevação do 

Tap

Suporte de TV
Microfone de 

expansão MeetUp
Cabo de extensão 

de microfone 
MeetUp

Suporte em 
parede, mesa ou 
com elevação do 

Tap

Suporte em 
parede

Suporte de TV
Rally Mic Pod

Rally Mic Pod Hub
Rally Mic Pod 

Mount
Rally Mic Pod 

Extension Cable
Suporte em 

parede, mesa ou 
com elevação do 

Tap

Kit de suportes 
Rally

Rally Mic Pod  
(até sete no total)
Rally Mic Pod Hub

Rally Mic Pod 
Mount

Rally Mic Pod 
Extension Cable

Suporte em 
parede, mesa ou 
com elevação do 

Tap
Rally Speaker (1)

Kit de suportes 
Rally

Rally Mic Pod (até 
sete no total)

Rally Mic Pod Hub
Rally Mic Pod 

Mount
Rally Mic Pod 

Extension Cable
Suporte em 

parede, mesa ou 
com elevação do 

Tap

Garantia
Garantia de hardware limitada de dois anos

Garantia estendida adicional de um ano disponível no momento da compra do hardware. Contate seu revendedor 
para obter disponibilidade
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