
LOGITECH SYNC:  
GERENCIAMENTO DE 
DISPOSITIVOS PARA O AMBIENTE 
DE TRABALHO HÍBRIDO
GERENCIE DISPOSITIVOS DE TRABALHO REMOTO E DE ESCRITÓRIO EM 
UMA ÚNICA PLATAFORMA

INFORME OFICIAL



L O G I T E C H  S Y N C  2

Na era do trabalho híbrido, a equipe de TI gerencia não apenas os 
dispositivos de videoconferência do escritório, mas também os 
dispositivos de trabalho remoto, como webcams, headsets e dock 
stations. Essa responsabilidade adicional gera algumas dúvidas 
fundamentais.

 •  Os funcionários estão realmente usando seus dispositivos de trabalho remoto? Se 
sim, eles estão mantendo esses dispositivos atualizados? 

 •  Como os dispositivos de videoconferência e as salas de reunião estão sendo 
usados em sua empresa? Existe alguma oportunidade de melhorar a qualidade das 
reuniões e torná-las mais equitativas para todos?

 •  Como a equipe de TI pode gerenciar e monitorar dispositivos de videoconferência 
em um ambiente híbrido e ainda ter tempo para outras tarefas?

Com esses problemas resolvidos, a equipe de TI pode reduzir os tickets de suporte, 
aumentar a adesão a webcams e headsets e reduzir a rotatividade de funcionários ao 
permitir que todos se sintam atendidos no trabalho.

Neste informe oficial, abordaremos: 

 •  A necessidade de reuniões híbridas equitativas

 •  Como aumentar a adesão a dispositivos de videoconferência por parte dos 
funcionários

 •  Como o Logitech Sync ajuda a equipe de TI a gerenciar e otimizar os dispositivos 
de videoconferência necessários para as equipes remotas colaborarem com 
eficiência
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Todos devem poder participar de forma significativa onde quer que estejam. 

As reuniões híbridas podem e devem ser equitativas

Atualmente, podemos pensar na videoconferência como algo além de uma novidade ou 
obstáculo e nos concentrarmos em criar uma experiência de reunião híbrida equitativa a 
longo prazo. Se você já esteve no lado remoto de uma reunião híbrida de má qualidade, 
sabe a dificuldade de fazer com que as pessoas vejam e ouçam você enquanto o resto 
do grupo se conecta facilmente ao redor de uma mesa de conferência.

Digamos que você já tenha equipado seus funcionários com ferramentas de 
videoconferência e treinamento, mas ainda esteja faltando algo. Talvez as pessoas 
estejam indo para as salas de conferência do seu escritório e atendendo chamadas 
em seus laptops em vez de usarem o sistema da sala, ou talvez a maioria dos seus 
funcionários ainda prefira câmeras desligadas durante as reuniões. Situações como 
essas prejudicam a qualidade das reuniões e geram mais solicitações de suporte da 
equipe de TI, afetando a produtividade de todos.

Para solucionar essa questão, é importante entender o que está errado e identificar as 
áreas de oportunidade. Você precisará de insights sobre como as reuniões acontecem 
na sua empresa atualmente para fazer isso. 

Os dispositivos estão sendo usados ou são deixados de lado? Há muitas pessoas 
dividindo uma sala pequena demais ou suas salas grandes de conferência estão vazias? 
Com esses dados, você pode identificar oportunidades para tornar as reuniões mais 
produtivas e equitativas.
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Convença funcionários a aderir

Também é importante fazer com que os funcionários usem os dispositivos de trabalho 
remoto implantados. Até a melhor webcam do mercado será inútil se não for fácil para 
os funcionários mantê-la atualizada e ajustar as configurações para atender às suas 
necessidades. Felizmente, existe uma solução de software que pode ajudar a melhorar 
a qualidade das reuniões híbridas e que incentiva a adesão mais ampla a dispositivos 
entre os funcionários.

Apresentamos o Logitech Sync: o gerenciamento simplificado

Permita que suas equipes distribuídas trabalhem de qualquer lugar com uma única 
plataforma que fornece cobertura completa de gerenciamento de dispositivos, desde 
espaços de reunião a escritórios em casa.

O Sync é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos e monitoramento remotos 
em nuvem que facilita a compatibilidade com implantaçõe de vídeo a partir de uma 
interface simples baseada no navegador.

Agora ficou mais fácil gerenciar, monitorar e obter informações valiosas dos dispositivos de 
videocolaboração em casa e no escritório de sua empresa não importa onde você esteja.

Vamos ver como o Sync facilita o suporte ao trabalho híbrido.

Gerencie dispositivos de escritório e de trabalho remoto de onde estiver com o Sync.
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Gerencie dispositivos de sala de reunião

As atualizações do Sync podem ser agendadas ou feitas sob demanda. Assim, é fácil 
implantar remotamente o firmware mais recente nas salas de reunião conectadas, 
usando o painel do Sync.

Com atualizações agendadas no Sync, a implantação pode ser especificada para 
ocorrer durante a noite, minimizando interrupções e deixando as salas disponíveis para 
os negócios.

Também é fácil configurar dispositivos de sala de reunião com o Sync. Basta selecionar 
um dispositivo individual ou grupo de dispositivos conectados ao Sync, escolher 
uma ação (como ativar/desativar recursos como o enquadramento automático do 
RightSight) e deixar que o Sync faça a mágica acontecer, não importa onde você esteja.

O Sync mantém um inventário de todos os dispositivos conectados e os status correspondentes, 
abrangendo toda a empresa.
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Agendamentos, configurações e tarefas são gerenciados com uma interface baseada no navegador.

Gerencie dispositivos de colaboração pessoal

Para equipes distribuídas, o Sync se integra ao Logi Tune para fornecer insights sobre 
determinados dispositivos de colaboração pessoal da Logitech1.

Depois de implantar o Logi Tune nos computadores dos funcionários, a equipe de TI 
poderá: 

 •  Acompanhar o uso do dispositivo: acompanhe a adesão a dispositivos de 
colaboração pessoal para saber se os funcionários estão usando suas webcams, 
headsets e o Logi Dock. 

 •  Implantar atualizações de firmware: mantenha o firmware atualizado e 
funcionando normalmente para minimizar os problemas com dispositivos para 
funcionários remotos.
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O Sync permite que você acompanhe a adesão a dispositivos de colaboração pessoal onde quer que esteja. 

Os usuários podem facilmente ajustar as 
configurações da webcam de acordo com sua 
preferência no Logi Tune. 

O Logi Tune também pode ajudar os 
funcionários a controlarem sua aparência 
e som em reuniões por vídeo, permitindo 
que eles: 

 •  Ajustem o enquadramento, o foco e 
os filtros da webcam

 •  Calibrem o headset ou o áudio do 
Logi Dock para reuniões ou música

 •  Gerenciem o volume do microfone e 
minimizem o ruído de fundo

 •  Vejam as próximas reuniões e 
participem com um toque
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O Sync conta com uma interface gráfica simples que exibe a preparação funcional e os status em tempo 
real de cada sala e dispositivo conectado em toda a empresa.

Monitore e solucione problemas em tempo real

O Sync monitora automaticamente uma lista ampla e crescente de dispositivos da 
Logitech e de terceiros (incluindo webcams, caixas de som, controladores por toque e 
muito mais) em tempo real, sinalizando possíveis problemas antes que eles ocorram.

O painel do Sync fornece diagnósticos, como um cabo USB desconectado ou um 
componente ausente, o que evita que a equipe de TI perca tempo com visitas 
presenciais. Esses problemas podem até mesmo ser enviados diretamente para as 
caixas de entrada da equipe de TI com alertas por e-mail ou se tornar parte dos fluxos 
de trabalho na ServiceNow. 

Além disso, a função de monitoramento fornece insights valiosos para a equipe de TI 
sobre todas as salas de reunião por vídeo. Do ponto de vista do usuário, tudo funciona 
como o esperado sempre que participam de uma reunião.
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O Sync fornece alertas que indicam a origem de uma variedade de problemas, deixando claro como 
proceder.
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O Sync pode otimizar o planejamento de recursos e espaço ao identificar com que frequência as salas 
são usadas, em que momentos e por quanto tempo.

Faça avaliações com painéis e insights

O Sync acompanha o uso de equipamentos de videocolaboração, assentos e sala de 
reunião para fornecer insights úteis sobre como otimizar todos os três, não importa onde 
você esteja. Essas avaliações ajudam a equipe de TI a entender melhor como as salas 
de reunião estão sendo usadas. As salas costumam estar reservadas ou vazias? Há 
assentos suficientes disponíveis? 

Com esses dados sobre uso, a equipe de TI pode atenuar possíveis problemas com 
salas e provisionamento, além de contribuir com informações valiosas para parceiros de 
negócios nas equipes de RH, Integridade e segurança e Serviços gerais da empresa.
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É fácil ajustar o Sync para atender qualquer número de dispositivos de vídeo em uma empresa, não 
importando a localização física deles.

Gerencie dispositivos com facilidade conforme sua 
empresa cresce

O Sync é ideal para empresas de todos os tamanhos. De empresas com um pequeno 
número de salas de reunião habilitadas para vídeo a empresas com dezenas de 
milhares de dispositivos de vídeo, o Sync fornece uma interface de navegador uniforme 
baseada em nuvem para gerenciar tudo isso.

O Sync é compatível com multilocação, sendo a solução ideal para prestadores de 
serviços gerenciados (MSP) e empresas para gerenciar vários clientes e organizações 
de TI. Para as grandes empresas, é fácil separar o gerenciamento das salas de reunião 
de cada subsidiária, independentemente da localização. Os MSPs podem oferecer 
gerenciamento como um serviço a seus clientes sem misturar os ambientes.

Como o Sync usa uma criptografia de ponta a ponta e não coleta nem transmite áudio, 
vídeo ou conteúdos compartilhados, os dados da reunião permanecem seguros e privados.

https://www.youtube.com/watch?v=CdmqwJTRqc0
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Casos de uso do Sync

Confira alguns exemplos de como o Sync pode ser usado para resolver problemas reais:

O Logi Tune pode notificar os usuários sobre atualizações de firmware disponíveis. 

A T U A L I Z A Ç Õ E S  D E  F I R M W A R E

A maneira tradicional de realizar atualizações de firmware consistia em enviar 
um membro da equipe de TI a várias salas de reunião para conectar um laptop 
a webcams individuais (ou outros dispositivos que pudessem ser atualizados) 
e implantar a versão mais recente, um dispositivo por vez. Esse modelo de 
atualização é muito ineficaz e nada prático para atender ao crescente número 
de pessoas que trabalham de casa ou de outros locais remotos.

Com o Sync, você pode ajustar as configurações remotamente e enviar 
atualizações de firmware aos dispositivos de sala de reunião para garantir 
que sua implantação tenha um melhor desempenho. Para dispositivos de 
colaboração pessoal, a integração com o Logi Tune permite que você lembre 
os usuários de atualizar suas webcams, headsets e dispositivos Logi Dock 
conectados a computadores pessoais em locais remotos ou no escritório.
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S O L U Ç Ã O  D E  P R O B L E M A S  R E M O T A

A equipe de TI recebe um ticket dizendo que o áudio em uma sala de reunião 
distante parou de funcionar. Qual é a causa do problema? É preciso fazer uma 
visita custosa para realizar o diagnóstico?

 Com o Sync, o administrador de TI consegue ver na hora o que está acontecendo. 
Por exemplo, se um usuário desconectou o cabo USB, conectou-o ao laptop e 
se esqueceu de restaurar a conexão original quando a reunião terminou, o Sync 
relatará que uma porta USB foi desconectada. Com o Sync, a equipe de TI sempre 
saberá exatamente qual é o problema, em vez de precisar investigar o caso.

I N S I G H T S  D E  I N T E G R I D A D E  E  S E G U R A N Ç A

Com os novos protocolos que as empresas estão adotando para ajudar a 
manter seus funcionários seguros no trabalho, muitas estão limitando o número 
de participantes em ambientes fechados para manter o distanciamento social. 
O Sync pode oferecer dados de conformidade em tempo real, monitorando 
como as pessoas estão usando as salas.

Se uma sala for designada para um máximo de quatro pessoas, embora grupos 
de dez geralmente se reúnam no espaço, a equipe de serviços gerais poderá 
ver esses dados e considerar a remoção de metade das cadeiras para evitar 
a superlotação. Os insights gerados pelo Sync podem ajudar a gerenciar as 
diretrizes de integridade e segurança no local de trabalho. 

R E C U R S O S  C O N F I Á V E I S

As salas de reunião só são úteis quando usadas, e a adesão por parte do 
usuário depende tanto da confiabilidade quanto da funcionalidade delas. Se sua 
empresa equipar as salas de reunião com equipamentos de videoconferência 
inferiores, talvez os funcionários parem de usar suas salas de reunião para evitar 
dificuldades técnicas e outros atrasos. 

O Sync garante que as salas estejam sempre prontas para a próxima reunião, 
oferecendo insights sobre como suas salas e equipamentos estão sendo 
usados. A equipe de TI pode usar esses dados para conquistar a confiança dos 
funcionários, impulsionar a adesão a salas de reunião e videocolaboração e 
aumentar o ROI geral.
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E X P E R I Ê N C I A  C O N S I S T E N T E

Para uma experiência de usuário consistente, todos devem poder entrar e 
participar de reuniões com a mesma facilidade e praticidade, não importa qual 
sala de reunião ou escritório em casa eles estejam usando. As pessoas gostam 
de consistência, principalmente quando não precisam se preocupar com os 
dispositivos e as configurações e podem se concentrar no trabalho.

Por exemplo, digamos que você tenha duas salas de reunião em seu escritório. 
Uma delas tem uma Logitech Rally Bar que ainda executa uma versão antiga do 
CollabOS. A outra sala de reunião tem uma Rally Bar totalmente atualizada com 
a versão mais recente do sistema operacional. O dispositivo mais recente tem 
o Logitech RightSight 2, para que a câmera enquadre automaticamente quem 
estiver com a palavra durante as reuniões. Na porta ao lado, a Rally Bar mais 
antiga não tem essa funcionalidade, então os funcionários pensam que está 
quebrada e criam um ticket de suporte. 

O Sync elimina esses cenários, permitindo uma maior adesão e satisfação por 
parte dos usuários graças a uma experiência consistente que acaba com as 
dificuldades técnicas em reuniões por vídeo.

O RightSight 2 enquadra automaticamente quem estiver com a palavra nas reuniões. 
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O T I M I Z A Ç Ã O  D E  S A L A

O Sync ajuda os organizadores a garantir que a empresa tenha um número suficiente 
de salas do tamanho ideal e que a utilização delas corresponda à demanda. 

No estado atual, talvez as salas de reunião com 10 lugares recebam apenas 
algumas pessoas. Ou as salas de reunião pequenas estejam sempre lotadas. Ou 
talvez não haja salas suficientes para grupos, então as pessoas reservam uma 
sala de reunião para uso pessoal. 

O Sync analisa e avalia todos esses fatores, fornecendo uma série de dados que 
pode justificar o aumento ou redução da capacidade da sala de reunião de 
acordo com o uso real.

Monitorar. Gerenciar.

O Sync pode monitorar e gerenciar muitos produtos do portfólio de VC da Logitech. Use 
o Sync para monitorar e gerenciar uma lista2 crescente de dispositivos da Logitech, 
incluindo:

Dispositivos de sala de reunião

Webcams

Headsets

Docks

MeetUp Rally Rally Bar Rally Bar Mini Rally Camera Rally Plus

Scribe Swytch Tap Tap IP Tap Scheduler

BRIO C920c C920e C925e C930c C930e

Zone Wireless Zone Wireless 
Plus Zone Wired Zone Wired 

Earbuds
Zone True 
Wireless

Zone True 
Wireless Plus

Logi Dock

https://www.logitech.com/pt-br/product/meetup-conferencecam
https://www.logitech.com/pt-br/products/video-conferencing/room-solutions/rally-ultra-hd-conferencecam.960-001233.html
https://www.logitech.com/pt-br/products/video-conferencing/room-solutions/rallybar.960-001309.html
https://www.logitech.com/pt-br/products/video-conferencing/room-solutions/rallybarmini.960-001337.html
https://www.logitech.com/pt-br/products/video-conferencing/conference-cameras/rally-ultra-hd-ptz-camera.960-001226.html
https://www.logitech.com/pt-br/products/video-conferencing/room-solutions/rally-ultra-hd-conferencecam.960-001233.html
https://www.logitech.com/pt-br/products/video-conferencing/room-solutions/scribe.960-001332.html
https://www.logitech.com/pt-br/products/video-conferencing/room-solutions/swytch.952-000009.html
https://www.logitech.com/pt-br/products/video-conferencing/room-solutions/tap.939-001950.html
https://www.logitech.com/pt-br/products/video-conferencing/room-solutions/tap-ip.952-000088.html
https://www.logitech.com/pt-br/products/video-conferencing/room-solutions/tap-scheduler.952-000091.html
https://www.logitech.com/pt-br/products/webcams/brio-4k-hdr-webcam.960-001105.html
https://www.logitech.com/pt-br/products/webcams/c920e-business-webcam.960-001401.html
https://www.logitech.com/pt-br/products/webcams/c925e-business-webcam.960-001075.html
https://www.logitech.com/pt-br/products/webcams/c930e-business-webcam.960-000971.html
https://www.logitech.com/pt-br/products/headsets/zone-wireless-bluetooth.html
https://www.logitech.com/pt-br/products/headsets/zone-wireless-bluetooth.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-earbuds.html
https://www.logitech.com/pt-br/products/headsets/zone-wired-earbuds.html
,https://www.logitech.com/pt-br/products/headsets/zone-true-wireless-earbuds.985-001081.html
,https://www.logitech.com/pt-br/products/headsets/zone-true-wireless-earbuds.985-001081.html
https://www.logitech.com/pt-br/products/personal-workspaces/logi-dock.html


Determinados dispositivos da Logitech e de terceiros3 instalados em salas de reunião 
podem ser monitorados, mas não gerenciados com o Sync:

Dispositivos da Logitech

Dispositivos de terceiros

BCC950e PTZ Pro 2 ConferenceCam 
Connect GROUP

CC3000e SmartDock C930e

Poly Studio AVer CAM540 AVer CAM520 
Pro AVer VC520+ AVer VB342 Yamaha  

CS-700

Huddly IQ Crestron-UC-
Soundbar

Polycom 
EagleEye 
Director II

Polycom 
EagleEye IV USB

Polycom MSR 
Dock Shure P300

Conclusão

Vídeo em todos os lugares = muitos dispositivos. Sempre que há muitas unidades de 
algo, deve haver uma maneira de gerenciar todas elas. O Sync é a resposta simples 
para monitorar, gerenciar e avaliar com eficiência os dispositivos de vídeo e de trabalho 
remoto e salas de reunião em qualquer escala.

Próximas etapas

Acesse o Sync Portal para começar ou faça login em sua conta para adicionar mais 
salas e dispositivos de colaboração pessoal.

Em caso de dúvidas relacionadas ao Sync, envie um e-mail para sync@logitech.com.

1 Lista de dispositivos compatíveis: https://prosupport.logi.com/hc/pt-br/articles/360062762853
2 Lista de dispositivos da Logitech totalmente compatíveis: https://prosupport.logi.com/hc/pt-br/
articles/360040953234 
3 Lista de dispositivos da Logitech e de terceiros que podem ser monitorados com o Sync: https://prosupport.logi.
com/hc/pt-br/articles/360044122774 
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