
LEVE REUNIÕES POR VÍDEO A 
OUTRO PATAMAR

APROVEITE AO MÁXIMO O MICROSOFT TEAMS NAS 
LOGITECH ROOM SOLUTIONS COM TECNOLOGIA INTEL®

TRABALHANDO JUNTOS POR 
REUNIÕES MAIS AGRADÁVEIS
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Quando seu hardware e software se 
complementam, a colaboração e conexão das 
suas equipes de negócios se tornam mais fáceis.

Gerenciar o ecossistema de reuniões por vídeo fica mais fácil ao equipar o Microsoft 
Teams® Rooms com as soluções de sala de videoconferência da Logitech®.

Toda empresa busca maximizar seu orçamento de TI. 

Como parceiras preferidas do Teams Rooms, a Logitech e a Intel® ajudam as pessoas a se 
conectarem e colaborarem em salas de todas as formas e tamanhos por todo o mundo.

As Logitech Room Solutions com tecnologia 
Intel® funcionam com o Teams Rooms. Veja as 
certificações mais recentes com o Teams Rooms. 

Os usuários preferem soluções conhecidas de videoconferência nas salas de reunião. 

Soluções complementares da Microsoft, Intel® e Logitech facilitam a adoção sem deixar de reduzir 
os custos, aumentar a produtividade e aprimorar a capacidade de gerenciamento. 

A equipe de TI pode escolher a forma mais acessível e eficiente de implantar o Teams Rooms em 
escala usando mini PCs da Lenovo, Dell e HP com processadores Intel® Core e certificação para 

a Logitech para soluções de sala de reunião sempre ativas.

Agregação de valor para o seu investimento na Microsoft e uma gama de  
funções e funcionalidades adicionais para suas equipes.

• Níveis de desempenho específicos
• Gerenciamento fácil 
• Segurança inclusa 
• Simplicidade do plug-and-play

de usuários ativos 
diariamente para  
reuniões do Teams

de usuários de 
reuniões em um  
único dia

de minutos em reuniões 
do Teams gerados em 
único dia

Lidar com 
preocupações de 

segurança 

Integrar sistemas; gerenciar 
soluções de vários fornecedores

Alinhar o setor de TI/
telecomunicações às 

estratégias de negócios

O MICROSOFT TEAMS ESTÁ ENTRE LÍDERES DO MERCADO EM 
COLABORAÇÃO EMPRESARIAL NAS MÉTRICAS DE USO

DESCOMPLIQUE O TRABALHO DA EQUIPE DE TI

 MAXIMIZE SEU INVESTIMENTO NO TEAMS ROOMS

LOGITECH, MICROSOFT E INTEL®

REUNIÕES MAIS AGRADÁVEIS EM TODO 
E QUALQUER LUGAR

19,4%
das equipes de TI identificam  

medo de adotar novas tecnologias 
por parte dos usuários 

UM DOS PRINCIPAIS 
DESAFIOS DAS EQUIPES DE TI/

TELECOMUNICAÇÕES AO REDOR 
DO MUNDO 

PRINCIPAIS DESAFIOS

Fontes:

1. intel.com.br/content/www/br/pt/products/details/nuc 
2. intel.com/content/www/us/en/products/docs/boards-kits/nuc/mini-pcs/business
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Saiba mais sobre as Logitech Room 
Solutions para Microsoft Teams. EXPLORE SOLUÇÕES

Lenovo Dell HPIntel®

https://www.logitech.com/products/video-conferencing/room-solutions/microsoft-rooms.html

