
ESCALONE VÍDEO E ÁUDIO DE ALTO NÍVEL
PARA TODOS OS ESPAÇOS
As soluções de videocolaboração 
da Logitech, juntamente com 
a plataforma Q-SYS, da QSC, 
oferecem processamento 
audiovisual avançado e controle 
de sala para qualquer espaço. 
O pilar flexível e baseado em 
software da Q-SYS facilita 
a integração e manutenção em 
nível empresarial, além de oferecer 
a confiabilidade e continuidade 
necessárias para manter 
a solidez da comunicação e da 
colaboração. 

A QSC e a Logitech oferecem soluções específicas para espaços 
valiosos que proporcionam uma experiência de colaboração familiar, 
já conhecida pelos usuários. Com uma abordagem informatizada, 
a Q-SYS se alinha ao foco da Logitech em plataformas open source 
e experiências de usuário bem pensadas.  

A Q-SYS, da QSC, é uma plataforma de software gerenciada na 
nuvem, o que facilita a implantação. Com o SO Q-SYS, o Q-SYS Core 
fornece processamento de áudio, distribuição de vídeo e controle 
de sala para o espaço e precisa apenas de uma conexão USB ao 
dispositivo de computação da sala, incluindo o Logitech RoomMate. 

A QSC e as soluções Logitech para salas de reunião oferecem soluções 
certificadas para Microsoft Teams Rooms, Google Meet e Zoom Rooms 
e são validadas para funcionar com as principais plataformas de UC. 

O mecanismo de controle integrado na Q-SYS oferece uma experiência 
de usuário familiar, mas personalizável. Para o Microsoft Teams Rooms, 
os usuários podem controlar a reunião e outros elementos da sala, 
como iluminação e sombras, diretamente no Tap.  

MELHORES JUNTOS

IMPLANTAÇÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICADAS PARA GOOGLE, MICROSOFT E ZOOM

CONTROLE DE SALA COM O TAP



QSC E LOGITECH

VISUALIZE SUA CONFIGURAÇÃO

Veja exemplos de configurações de salas com dispositivos de vídeo da Logitech e soluções da QSC para salas de aula, 
salas de diretoria e espaços flexíveis ou multiuso. 

CONFIGURAÇÃO DE ESPAÇOS FLEXÍVEIS OU MULTIUSO

CONFIGURAÇÃO DE SALAS DE DIRETORIA



QSC E LOGITECH

CONFIGURAÇÃO DE SALAS DE TREINAMENTO E DE AULA

zone
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Salas de reunião integradas com componentes da Logitech criam uma experiência simples para os participantes da reunião 
e oferecem aos administradores de TI flexibilidade na escolha de um provedor de videoconferência na nuvem. 

SOLUÇÕES LOGITECH PARA SALAS DE REUNIÃO: CRIADAS PARA OFERECER SIMPLICIDADE 
E FLEXIBILIDADE

TAP
Com conexão em um só toque, 
compartilhamento fácil de conteúdo 
e controles centralizados, o Logitech 
Tap facilita e acelera a entrada em 
reuniões.

RALLY CAMERA
A Rally Camera oferece desempenho 
premium em espaços de reunião 
profissionais de todos os formatos 
e tamanhos. Ela conta com 
panorâmica/inclinação/zoom (PTZ) 
mecânicos, zoom HD de 15x nítido, 
amplo campo de visão diagonal de 
90° e um potente sensor 4K.

SISTEMA DE COMPUTAÇÃO PARA 
SALAS DE REUNIÃO 
Juntando capacidade de 
processamento e software de 
videoconferência em um dispositivo 
exclusivo, o RoomMate, o PC e o 
Chromebox facilitam a implantação 
do Zoom Rooms e do Microsoft 
Teams Rooms. 



QSC E LOGITECH

© 2022 Logitech. Logitech, o logotipo da Logitech e outras marcas da Logitech são propriedades 
da Logitech e podem estar registrados. Todas as outras marcas registradas são propriedades dos 
respectivos proprietários. A Logitech não se responsabiliza por quaisquer erros possíveis nesta 
publicação. As informações de recursos, preços e produtos aqui contidas estão sujeitas a alterações 
sem aviso prévio.

www.logitech.com/QSC
PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

Publicado em junho de 2022

Logitech Europe S.A. 
 
EPFL - Quartier de 
I’Innovation Daniel Borel 
Innovation Center  
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd. 
 
Tel: 852-2821-5900 
Fax: 852-2520-2230

Américas  
7700 Gateway Blvd  
Newark, CA 94560 USA

LISTA DE COMPONENTES RECOMENDADOS

SOLUÇÕES DE COLABORAÇÃO DA QSC: ÁUDIO, VÍDEO E CONTROLE

PROCESSADOR DE 
CONTROLE, ÁUDIO E VÍDEO 
Q-SYS CORE
Escolha o processador 
Q-SYS Core com base nas 
exigências de E/S e nível de 
cada instalação individual. Ele 
conta com processamento 
de áudio avançado, 
gerenciamento e roteamento 
AV de rede e um mecanismo 
de controle completo para 
equipar espaços valiosos.

ENDPOINTS DE VÍDEO 
COM CONEXÃO A REDE 
Q-SYS
Os endpoints de vídeo 
nativos da Q-SYS 
permitem a distribuição 
de vídeo simples com 
base em rede e podem 
atuar como um endpoint 
USB para ligar o sistema 
Q-SYS ao dispositivo de 
computação da sala. 

CAIXAS DE SOM E 
AMPLIFICADORES DA QSC
A QSC oferece um 
portfólio completo de 
caixas de som instaladas 
e amplificadores, de rede 
ou não, para oferecer aos 
usuários a flexibilidade de 
escolher a solução certa 
para determinado espaço.

Os recursos compatíveis podem variar com base na escolha do sistema 
de computação e plataforma. 

MICROFONE DE MATRIZ 
PARA TETO SENNHEISER  
Como uma plataforma 
open source, a Q-SYS pode 
se integrar a alguns dos 
endpoints e softwares 
mais usados no mundo, 
incluindo o Sennheiser 
TeamConnect Ceiling 2, 
um microfone de matriz 
para teto habilitado para 
Dante™. 

TIPO DE SALA LOGITECH QSC

Espaço flexível ou multiuso
Sistema de computação 
para salas de reunião  
Tap

Q-SYS Core
Câmera Q-SYS
Amplificador SPA Series 
Caixas de som AcousticDesign Series 
Endpoints de vídeo NV-32-H
Microfone de matriz para teto Dante

Sala da diretoria
Sistema de computação 
para salas de reunião 
Rally Camera 
Tap

Q-SYS Core
Amplificador SPA Series 
Caixas de som AcousticDesign Series
Endpoints de vídeo NV-32-H 
Microfone de matriz para teto Dante

Sala de treinamento ou de 
aula

Sistema de computação 
para salas de reunião  
Tap

Q-SYS Core
Câmera Q-SYS
Amplificador SPA Series 
Caixas de som AcousticDesign Series 
Endpoints de vídeo NV-32-H 
Microfone de matriz para teto Dante

http://www.logitech.com/pt-br/QSC

