VI PRESENTERAR LÖSNINGAR
FÖR ATT ARBETA TILLSAMMANS

AVANCERAT VIDEOSAMARBETE
FÖR ALLA ARBETSPLATSER
Med dramatiska förändringar i hur och var människor
arbetar – och omedelbara behov av att spridda team
ska kunna samarbeta effektivt var som helst – har
videokonferenser blivit en nödvändighet inom många
verksamheter. Från trånga utrymmen till delade
skrivbord, arbetsstationer till att arbeta hemifrån –
team överallt behöver ansluta via video så att de kan
samarbeta när som helst.
Våra prisvärda lösningar ger kraften i video till alla
arbetsplatser. Oavsett om ditt team är på kontoret,
arbetar hemifrån eller en hybrid av båda, erbjuder
våra verktyg överlägsen audiovisuell kvalitet och har
smart programvara som gör det enkelt att använda
dem. De är också utformade för kompatibilitet med
den videokonferensplattform som du föredrar.
När teamsamarbetet är framgångsrikt.
Blir verksamheten framgångsrik.

Branschledande videokonferenser
Fantastisk optik. Avancerat ljud. Vår egenutvecklade
objektivteknik ger fantastisk bildkvalitet vid höga
upplösningar. Samtidigt levererar vår avancerade ljudteknik
fylligt, rikt, naturligt ljud, minskar oväsen och fångar upp
röster med enastående klarhet.
Användare fokuserar på mötet. Vi gör resten. Proaktiv
Logitech RightSense™-teknik gör högkvalitativa möten enkla.
Användare startar helt enkelt ett möte medan inramning,
belysning, ljud och en rad audiovisuella förbättringar som
skapar den optimala upplevelsen justeras automatiskt.
Redo för den plattform du föredrar. Våra produkter och
förkonfigurerade lösningar utvecklas i nära samarbete med
ledande videokonferensleverantörer för att enkelt integreras
med de plattformar du redan använder.
Lättinstallerad och enkel att hantera. Mötesrumslösningar
är förkonfigurerade för distribution i stor skala, medan våra
paket för personliga arbetsplatser helt enkelt är
plug-and-play. Och centraliserad enhetshantering hjälper
teamen att hålla sig anslutna och maximera drifttiden.
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LÖSNINGAR
FÖR SMÅ RUM
FÖR TEAM PÅ UPP TILL 6 PERSONER
Få allt du behöver för att skapa små rum för videomöten,
inklusive Logitech MeetUp, en minidator med rumsoptimerad
programvara och Logitech Tap-pekskärmskontroll.
Tap +
mötesrumsdator

MeetUp

LÖSNINGAR
FÖR MEDELSTORA RUM
FÖR TEAM PÅ UPP TILL 10 PERSONER
Dessa förkonfigurerade videokonferenslösningar kombinerar
enkelhet med flexibilitet, vilket garanterar en perfekt lösning
och avancerad prestanda i medelstora mötesrum.
Tap +
mötesrumsdator

Rally

Rally-högtalare

Rally-mikrofonenhet

LÖSNINGAR
FÖR STORA RUM
FÖR TEAM PÅ 10–46 PERSONER
Video av sändningskvalitet och rumsuppfyllande ljud,
förkonfigurerad för enkel användning och utbyggbar för rum
med upp till 46 platser.
Tap +
mötesrumsdator

Rally Plus

Rally-högtalare

Rally-mikrofonenheter

Spotlight –
presentationsfjärrkontroll
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MEETING ROOMS

PAKET FÖR PERSONLIGT
SAMARBETE
FÖR KÄRNKUNSKAPSMEDARBETARE
Kvalitetslösningar för videosamarbete för kärnteamet som tar
videosamtal direkt från skrivbordet. Med en specialbyggd
webbkamera och brusreducerande headset säkerställer de
optimal video- och ljudkvalitet som är idealisk för öppna och
bullriga arbetsytor.

Zone Wired-headset

C925e – företagswebbkamera

PRO – PAKET FÖR
PERSONLIGT SAMARBETE
FÖR AVANCERADE ANVÄNDARE
Ultrahögkvalitativa videosamarbetslösningar för medlemmar i
teamet som behöver se professionella ut och låta fantastiska.
Paketet kombinerar vår mest avancerade webbkamera som
levererar fantastisk 4K-video och ett brusreducerande
Bluetooth®-headset som är designat för öppna arbetsplatser.

Zone Wireless Plus – headset

Brio 4K Pro – webbkamera

EXECUTIVE COLLABORATIONKOLLEKTIONEN
FÖR HÖGRE TJÄNSTEMÄN
Högklassiga samarbets- och presentationslösningar för
ledningens kontorslokaler. Samverka med vem som helst, var
som helst med elegant designade och lättanvända verktyg för
videosamarbete, presentationer och trådlös laddning för
upptagna chefer.
Lösningar för små rum

Spotlight –
presentationsfjärrkontroll

POWERED – trådlöst
laddningsstativ
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SAMARBETA MED LOGITECH OCH SKAPA EN ÄNNU MER FRAMGÅNGSRIK ARBETSPLATS
Varje stor vinst börjar med en liten seger – och Logitech gör det enklare att skapa en
framgångsrik arbetsplats genom specialbyggda lösningar som är utformade för att möta de
ständigt föränderliga arbetsplatsbehoven.
Mer information och ladda ner den kostnadsfria broschyren på logitech.com/business
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