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1 Synergy Research Group, Q1 2021 Worldwide Traditional & USB Video Market Share Report
2 Frost & Sullivan Best Practices Global Video Conferencing Devices Market Leadership Award

VIDEO COLLABORATION VOOR DE HYBRIDE WERKOMGEVING

De manier waarop we werken is veranderd. Het werk is flexibeler en zit niet 
meer vast aan een specifieke locatie. Ook hoeven we niet meer altijd naar 
kantoor. Als er ergens mensen zijn, kan er gewerkt worden.

Met deze nieuwe manier van werken is video cruciaal bij samenwerking, 
waardoor er nu face-to-face contact tussen mensen mogelijk is, ongeacht 
locatie of tijdzone. Maar het is ook van cruciaal belang dat iedereen in deze 
omgeving een gelijkwaardige plek aan de vergadertafel heeft.

Logitech-oplossingen voor video collaboration zijn gemaakt voor hybride 
werknemers. De systemen zijn eenvoudig in te stellen, te beheren en te 
gebruiken. Dankzij onze oplossingen wordt gelijkheid in vergaderingen en 
gelijkwaardige deelname mogelijk gemaakt, doordat iedereen duidelijk te 
zien en te horen is.

Onze ontwerpbenadering waarbij we mensen voorop zetten, is de reden 
waarom we zo geliefd zijn bij eindgebruikers en de eerste keuze zijn van 
leiders op het gebied van IT. Nu zijn we de nr. 1 van de wereld op het gebied 
van hardware voor videovergaderen1, en we zijn door Frost & Sullivan erkend 
als marktleider op het gebied van apparaten voor videovergaderen2.

Meer informatie vindt u op logitech.com/vc

Logitech® ondersteunt hybride 
werken met oplossingen voor 
video collaboration die voor 
iedereen een gelijkwaardige 
vergaderervaring bieden. 
We helpen mensen en 
teams om beter samen te 
werken ongeacht de locatie 
en zonder in te boeten aan 
kwaliteit, productiviteit of de 
creativiteit die voortkomt uit 
samenwerking.

https://logitech.com/vc
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COMPLETE RUIMTEOPLOSSINGEN

Logitech-ruimteoplossingen zijn vooraf geconfigureerd voor vergaderruimtes 
van vrijwel elke grootte of indeling. Ruimteoplossingen omvatten het 
volgende:

 � Logitech Ultra HD-camera of videobar met gemotoriseerd pannen en 
kantelen en AI-technologieën zoals automatische framing

 � Logitech Tap of Tap IP-touchcontroller voor vergaderruimtes voor een 
eenvoudige one-touch-deelname aan een vergadering

 � Computerplatform, geleverd in een van de volgende twee configuraties: 

  •   als mini-pc of RoomMate-computerapparaat
   •   ingebouwd in de videobar bij implementatie als zelfstandig apparaat

 � Apparaatbeheerplatform van Sync, dat naast uw beheertool voor 
videoservices werkt om apparaten voor vergaderruimtes te optimaliseren 
en ruimteanalyses te bieden op basis van AI

De onderdelen van de ruimteoplossing zijn voorzien van flexibele 
bevestigingsopties en kabelbeheer van professionele kwaliteit zodat de 
vergaderruimte netjes blijft en er veilig geïnstalleerd kan worden. U kunt 
de vergaderruimteoplossing ook uitbreiden met beschikbare producten, 
waaronder:

 � Scribe AI-gestuurde whiteboardcamera die ontworpen is om moeiteloos 
inhoud op het whiteboard te delen in elke videovergadering

 � Tap Scheduler waarmee werknemers op kantoor eenvoudig een 
vergaderruimte kunnen vinden of reserveren

 � Accessoires zoals uitbreidingsmicrofoons, bevestigingen, bekabeling en 
Logitech Swytch 

Logitech-ruimteoplossingen zijn 
gecertificeerd voor of compatibel 
met toonaangevende services voor 
video collaboration, waaronder:
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OPLOSSINGEN VOOR KLEINE, MIDDELGROTE EN GROTE RUIMTES

KLEINE RUIMTES
2 tot 6 zitplaatsen

Kies voor Rally Bar Mini voor eersteklas audio- en 
videokwaliteit in een kleine ruimte of teamruimte. 
Profiteer van AI-gestuurde functies zoals RightSight-
autoframing.

Of kies voor de compactere MeetUp, ook geschikt voor 
kleine ruimtes.

Plaats de Tap op de tafel of voeg een wandbevestiging 
toe om nog meer ruimte te besparen. 

MIDDELGROTE RUIMTES
8 tot 12 zitplaatsen

Naarmate ruimtes groter worden, worden de tafels 
langer en zitten de mensen verder van de camera 
vandaan. Kies voor deze ruimtes uit de alles-in-één 
Rally Bar of het modulaire Rally-systeem.

Beide oplossingen bieden een eersteklas conference 
camera met geavanceerde ultra-HD-resolutie die 
een breed scala aan ruimteformaten en -indelingen 
ondersteunt.

GROTE RUIMTES
16 tot 20 zitplaatsen of meer

De grote configuratie bevat het uitbreidbare Rally Plus-
systeem met de Ultra HD Rally Camera, twee speakers 
en twee mic pods voor kristalheldere video en audio in 
de hele ruimte.

Kan met maximaal 7 mic pods uitgebreid worden 
voor extra grote ruimtes of unieke indelingen zoals 
klaslokalen tot 46 zitplaatsen.
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VIDEOBARS EN CONFERENCE CAMERA'S

Logitech biedt een scala aan videobars en conference camera's die zijn geoptimaliseerd voor diverse vergaderruimtes 
en andere ruimtes. De verfijning van onze video- en AI-technologie is een belangrijke reden waarom organisaties hun 
vergaderruimtes uitrusten met Logitech-apparaten, wereldwijd de nummer 1 op het gebied van hardwareoplossingen 
voor videovergaderen.

Bezoek de website voor meer informatie over extra camera-opties.

Rally Bar is Logitech's beste, alles-in-één videobar voor 
middelgrote vergaderruimtes. Fantastische optics, 
krachtige audio en opmerkelijke eenvoud stellen een 
nieuwe standaard in de wereld van video collaboration. 
Implementeer in USB- of appliance mode.

Kracht en flexibiliteit worden 
gecombineerd in Rally Plus, het 
eersteklas videovergadersysteem van 
Logitech voor grote en extra grote 
ruimtes. Rally Plus biedt een ultra-HD 
PTZ-camera, modulaire audio en  
AI-gestuurde prestaties. Uitbreidbaar 
tot 7 mic pods voor nog meer bereik.

Rally Bar Mini staat voor eenvoud en veelzijdigheid en is 
Logitech's meest geavanceerde alles-in-één videobar voor 
kleine ruimtes of teamruimtes. Gebruik hem op schaal in 
de USB- of appliance mode.

RALLY BAR

RALLY PLUS

RALLY BAR MINI

MeetUp is een plug-and-play 
conference camera voor kleine 
vergaderruimtes, met een ultrabrede 
lens met gemotoriseerd pannen 
en kantelen en tot 5x zoom in een 
compacte, eenvoudig te installeren 
vormfactor.

MEETUP

Rally Camera is een eersteklas 
zelfstandige USB-camera die 
haarscherpe video levert met resoluties 
tot 4K, perfect voor middelgrote tot 
grote vergaderruimtes. Rally kan 
worden gebruikt met oplossingen van 
derden of als secundaire camera in 
grotere vergaderruimtes, klaslokalen 
en collegezalen.

RALLY CAMERA

https://www.logitech.com/video-collaboration/products
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TOUCHCONTROLLERS EN PLANNINGSPANELEN

TAP
De touchcontroller in de vergaderruimte biedt 
one-touch-deelname en eenvoudig delen 
van inhoud, en is eenvoudig in te stellen. Met 
opgeruimde en veilige bekabeling en meerdere 
bevestigingsopties kan Tap gemakkelijk in de 
buurt van deelnemers worden geplaatst voor 
een nette en professionele installatie. Deel 
inhoud direct via HDMI of het aangesloten 
ruimtesysteem. Tap is inbegrepen bij 
ruimteoplossingen die via USB aangesloten 
touchcontrollers gebruiken.

TAP IP
De touchcontroller in de vergaderruimte die op 
het netwerk is aangesloten, biedt one-touch-
deelname en eenvoudig delen van inhoud en is 
eenvoudig in te stellen. Met een enkele Power 
over Ethernet-verbinding, nette en veilige 
bekabeling en meerdere bevestigingsopties 
kan Tap IP gemakkelijk geïnstalleerd 
worden. Ook blijft deze aanstaan voor de 
volgende videovergadering. Is inbegrepen 
bij ruimteoplossingen die met IP verbonden 
touchcontrollers gebruiken.

TAP SCHEDULER
Speciaal ontworpen planningspaneel voor 
vergaderruimtes. Geeft de beschikbaarheid 
op afstand weer en geeft de details van de 
vergadering van dichtbij weer. Reserveer de 
ruimte voor ad hoc-vergaderingen of boek 
vooruit voor geplande sessies. Door het nette 
kabelbeheer en de inbegrepen bevestigingen 
kan de Tap Scheduler op professionele wijze 
geïnstalleerd worden buiten elke vergaderruimte 
voor een snelle implementatie.
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SCRIBE
Deel moeiteloos whiteboards in 
videovergaderingen met Logitech Scribe, een 
whiteboardcamera ondersteund door AI voor 
Microsoft Teams Rooms, Zoom Rooms en 
andere populaire videovergaderdiensten. Door 
ingebouwde AI en een speciale lens kan Scribe de 
whiteboardcontent met uitstekende helderheid 
delen in videovergaderingen. Met de draadloze 
deelknop van Scribe kunt u met één druk op de 
knop beginnen met delen. U kunt ook eenvoudig 
delen starten met uw Tap-touchcontroller.

SWYTCH
Logitech Swytch lost de problemen op rondom compatibiliteit met 
servicegerichte ruimteoplossingen zoals Microsoft Teams Rooms en Zoom 
Rooms. De AV-apparatuur van de ruimte kan met Swytch gebruikt worden 
bij iedere videovergadering, webinar of streamingstoepassing. U hoeft 
slechts de software te activeren op een laptop en verbinding te maken 
met Swytch. De Swytch heeft een universele USB-connector type A + C 
die aangesloten is aan de tafel. Hierdoor maakt de Swytch een einde aan 
meerdere kabels, adapterringen en resetprocedures die verwarrend kunnen 
zijn voor gebruikers en support-tickets opleveren.

VERBETERING VAN RUIMTEOPLOSSINGEN

COMPUTERAPPARATEN

Hetzelfde apparaatplatform dat in de 
Rally Bar en Rally Bar Mini is ingebouwd, 
is ook beschikbaar als zelfstandig 
apparaat dat u kunt gebruiken in 
ruimteoplossingen met een compatibele 
vergadercamera, zoals MeetUp of het 
modulaire Rally- of Rally Plus-systeem. 
RoomMate is een apparaat met een 
kleine vormfactor waardoor Microsoft 
Teams Rooms op Android, Zoom Rooms 
Appliances en andere ondersteunde 
services eenvoudig geïmplementeerd 
kunnen worden.

Een klein computersysteem dat door 
Google is goedgekeurd en klaar is 
voor gebruik in ruimteoplossingen 
met Google Meet.

Een computerapparaat met kleine 
vormfactor voor ruimteoplossingen 
op basis van Windows. Verkrijgbaar 
bij verschillende computeraanbieders, 
waaronder Dell, HP, Intel en Lenovo.

ROOMMATE GOOGLE MEET-COMPUTERSYSTEEMMINI PC
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ACCESSOIRES

Breid het audiobereik uit en bied 
gemakkelijke toegang tot de 
dempknop. Compatibel met Rally 
Bar Mini, Rally Bar, en het Rally 
System. Leverbaar in grafiet of wit.

Ondersteuning voor aangepaste 
microfoonplaatsing voor grotere 
tafels met drie aansluitingen voor 
Rally Mic Pods. Inbegrepen bij grote 
ruimteconfiguraties.

Verberg kabels en zet microfoons vast op de tafel of 
aan het plafond voor een netjes afgewerkt resultaat. 
Leverbaar in grafiet of wit.

RALLY MIC POD

RALLY MIC POD HUB

RALLY MIC POD MOUNT

Voeg 10 meter aan extra bereik toe 
aan de bekabeling van Rally Mic Pod 
of Rally Mic Pod Hub voor grotere 
ruimtes.

RALLY MIC POD EXTENSION CABLE

Voeg bevestigingsbeugels toe voor 
componenten van het modulaire 
Rally-systeem, waaronder de camera, 
speakers, displayhub en tafelhub.

RALLY-BEVESTIGINGSSET 
(VOOR RALLY PLUS)

Bevestig de Rally Bar, Rally Bar Mini of Rally Camera boven 
of onder beeldschermen met VESA-bevestigingspunten.

TV-BEVESTIGING VOOR VIDEOBARS

Personaliseer uw vergaderruimte met verschillende accessoires. 
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Zet kabels vast en bevestig RoomMate 
en andere computerapparaten met 
een kleine vormfactor en een VESA-
bevestigingspatroon van 100 mm aan 
muren, onder tafels en achter schermen.

BEVESTIGING COMPUTERSYSTEEM

Voeg een verlengkabel van 10 meter 
toe voor de MeetUp Expansion Mic.

MEETUP MIC EXTENSION CABLE

Voeg een microfoon met dempknop 
toe om het audiobereik van MeetUp 
uit te breiden.

EXPANSION MIC VOOR MEETUP

Bevestig MeetUp boven of onder 
beeldschermen met VESA-
bevestigingspunten. Verkrijgbaar 
in standaard- en XL-formaat voor 
schermen tot 55 of 90 inch.

TV-BEVESTIGING VOOR MEETUP

Bevestig de Logitech Tap-touchcontroller plat op de 
tafel met de Table Mount, of vergroot de gezichtshoek 
voor een betere zichtbaarheid met de Riser Mount. De 
wandbevestiging bespaart tafelruimte in kleinere ruimtes.

Bevestig de Rally Bar Mini of Rally Bar tegen de wand 
om ruimte te besparen.

WANDBEVESTIGING VOOR VIDEOBARS

TABLE MOUNT, RISER MOUNT EN WANDBEVESTIGING 
VOOR TAP

ACCESSOIRES
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OPLOSSINGEN VOOR PERSOONLIJKE SAMENWERKING

Net zoals het belangrijk is dat mensen in een vergaderruimte gezien en gehoord worden door deelnemers op 
afstand, moeten mensen die thuis of elders werken er ook goed uitzien en op hun best klinken. De persoonlijke 
samenwerkingsoplossingen van Logitech maken van elke werkplek meteen een samenwerkingsruimte. Ze bieden 
uitstekende audio- en videokwaliteit, minimaliseren afleiding en u kunt zelf bepalen hoe u in beeld verschijnt.

LOGI DOCK
Logi Dock is een alles-in-één dockingstation met bediening voor 
vergaderingen en een ingebouwde speakerphone die moeiteloos werkt 
met toonaangevende videovergaderservices. Logi Dock is ontworpen 
voor persoonlijke werkruimtes, privékantoren en focusruimtes, en u kunt 
deelnemen aan vergaderingen met een enkele aanraking*. Ook biedt de 
Logi Dock kristalheldere audio voor gesprekken en muziek. De Logi Dock is 
eenvoudig in te stellen, verbindt uw desktoprandapparatuur en elimineert 
rommel op de werkplek voor productievere werkdagen.

* Vereist Logi Tune voor agenda-integratie met Google Agenda en Office 365 en one-touch vergaderbediening. Download Logi Tune gratis via
www.logitech.com/tune. Ondersteuning is afhankelijk van de serviceprovider voor videovergaderen. Zie de compatibiliteitspagina voor de 
nieuwste informatie.

Klink helder, blijf verbonden en voel u zelfverzekerd tijdens 
videovergaderingen met Zone True Wireless-oordopjes en 
Brio 4K-webcam.

Geniet van videovergaderingen en bedien uw audio-
omgeving met de C925e high-definition 1080p webcam en 
Zone Wired-headset, speciaal ontworpen voor rumoerige 
werkplekken.

Geniet van uitzonderlijke videogesprekken vanaf elke 
werkplek, zoals op kantoor, thuis en op afstand, met de 
Zone Wireless Bluetooth®-headset en Brio 4K webcam.

Klink op uw best tijdens videogesprekken met de 
C920e high-definition 1080p webcam en Zone Wired 
Earbuds, voor een prijs die ideaal is voor grootschalige 
implementatie.

PREMIUM PERSONAL VIDEO COLLABORATION KIT

WIRED PERSONAL VIDEO COLLABORATION KIT

PRO PERSONAL VIDEO COLLABORATION KIT

ESSENTIAL PERSONAL VIDEO COLLABORATION KIT

https://prosupport.logi.com/hc/articles/4406194873879


10OPLOSSINGEN VOOR VIDEO COLLABORATION

PERSOONLIJKE VIDEO

Straal professionaliteit en zelfverzekerdheid uit met een HD-webcam die gecertificeerd is voor bedrijven. Met deze 
kleine maar krachtige apparaten met automatische lichtcorrectie en digitale zoom kunt u er op uw best uitzien 
tijdens elk videogesprek. Waar u ook werkt, we hebben een webcam om aan uw behoeften te voldoen en uw 
video-ervaring te verbeteren. 

Hoogwaardige 4K-webcam 
met HDR en ondersteuning voor 
Windows® Hello. Deze webcam zit 
boordevol innovatieve technologie 
en past zich aan zodat u er in alle 
lichtomstandigheden op uw best 
uitziet. Het is de ultieme webcam voor 
professionele videovergaderingen. De 
Brio-webcam heeft 5x HD-zoom, een 
variabel gezichtsveld (90°/78°/65°) en 
twee stereomicrofoons.

Zie er overal professioneel uit 
met deze gebruiksvriendelijke 
1080p-webcam voor bedrijven, 
perfect voor grootschalige 
implementatie. De C920e-webcam 
heeft een gezichtsveld van 78° en 
twee stereomicrofoons.

Upgrade uw videovergaderingen met 
een geavanceerde 1080p-webcam 
voor bedrijven die video met een 
hoge resolutie levert in vrijwel elke 
omgeving en H.264-ondersteuning 
biedt. De C930e-webcam bevat 4x 
HD-zoom, een gezichtsveld van 90° 
en twee stereomicrofoons.

Scherpe, vloeiende en kleurrijke 
videokwaliteit met automatische 
lichtcorrectie die zich aanpast 
aan uw vergaderruimte. Deze 
webcam biedt HD 720p-beeld 
en een microfoon met een bereik 
tot 3 meter. De C505e heeft 
een gezichtsveld van 60° en één 
microfoon.

Verbeterde 1080p-webcam voor 
bedrijven met HD-autofocus voor 
levensechte helderheid. De C925e 
biedt de hele dag professionele 
videokwaliteit, H.264-ondersteuning, 
een gezichtsveld van 78° en twee 
stereomicrofoons.

BRIO

C920E

C930E

C505EC925E
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PERSOONLIJKE AUDIO

Logitech Zone-headsets en -oordopjes zijn van professionele kwaliteit: ontworpen voor de kenniswerkers van vandaag en 
gecertificeerd voor de meeste grote belplatforms. Download de Logi Tune-app om uw hoofdtelefoon eenvoudig te beheren 
en uw audiovoorkeuren aan te passen.

Bluetooth®-oordopjes die uitstekende audiokwaliteit bieden 
en ongewenst geluid buitensluiten met geavanceerde 
beamforming-technologie en adaptieve hybride ANC. 

ZONE TRUE WIRELESS

De Bluetooth®-headset met uitzonderlijk geluid, flip-to-
mute-microfoon en Qi-technologie voor draadloos opladen 
is ontworpen zodat u overal kunt werken, waar u ook bent. 
ANC helpt afleiding te verminderen, zelfs in rumoerige 
werkomgevingen. Schakel naadloos tussen smartphone en 
computer voor muziek en gesprekken. Zone Wireless Plus bevat 
een Logitech Unifying + Audio-ontvanger, die tot zes Logitech 
Unifying draadloze randapparaten kan verbinden.

ZONE WIRELESS (PLUS)

Bedrade USB-headset die eersteklas geluid levert voor focustijd 
en betrouwbare gesprekshelderheid met ruisonderdrukkende 
technologie en twee microfoons. De royale drivers van 
40 mm leveren een volle bas voor een aangenaam geluid in 
videogesprekken en bij muziek. 

ZONE WIRED

Bedrade oordopjes met ruisonderdrukkende, geïntegreerde 
dubbele microfoontechnologie die uw stem in volledige 
helderheid opvangt. Blijf altijd verbonden met handige 
plug-and-play verbindingen: 3,5 mm, USB-C en USB-A.

ZONE WIRED EARBUDS
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SOFTWARE

Naarmate de omvang van 
uw video-implementatie 
toeneemt, neemt ook het 
aantal apparaten dat u moet 
beheren toe. Sync werkt 
samen met de beheertool van 
uw serviceprovider zodat u 
een video-implementatie op 
kunt zetten en onderhouden 
waar uw organisatie op kan 
vertrouwen.

Men kan nu de 
videovergaderingen in eigen 
hand nemen, waar ze ook zijn: 
thuis, op kantoor of onderweg. 
Met Logi Tune zijn webcam- en 
headset-instellingen eenvoudig 
aan te passen. Het is bovendien 
eenvoudiger dan ooit om aan 
vergaderingen deel te nemen 
dankzij integratie van Kalender 
en Logi Dock.

SYNC LOGI TUNE

CollabOS is het unifying besturingssysteem op Logitech-videovergaderapparaten 
zoals Rally Bar, Rally Bar Mini, RoomMate, Tap IP en Tap Scheduler. Hierdoor kunnen 
vergaderruimteoplossingen naadloos met elkaar en met videoservices en -apparaten van 
derden samenwerken. Zo worden organisatoren en deelnemers van vergaderingen een 
consistente en samenhangende ervaring aangeboden.

COLLABOS

Logitech-softwaretechnologieën zijn een integraal onderdeel van de vergaderervaring voor zowel vergaderruimtes als 
persoonlijke samenwerking. Software verbetert Logitech-hardware door te zorgen voor een consistente, uniforme en 
aanpasbare ervaring op alle apparaten en in alle ruimtes, en biedt de mogelijkheid om deze oplossingen op afstand 
te beheren.

Herkent menselijke silhouetten 
binnen het gezichtsveld en pant, 
kantelt en zoomt automatisch om 
iedereen in de vergaderruimte goed 
in beeld te brengen.

RIGHTSIGHT RIGHTLIGHT RIGHTSOUND

Optimaliseert de lichtbalans en kleur 
om in de eerste plaats de gezichten 
en huidtinten goed weer te geven, 
zelfs bij weinig licht of tegenlicht.

Verbetert de spraakkwaliteit door 
achtergrondgeluid en echo te 
onderdrukken, automatisch stemmen 
te nivelleren en zich te richten op 
de actieve spreker zodat iedereen 
gehoord kan worden

RIGHTSENSE-TECHNOLOGIEËN
De proactieve RightSense-technologieën van Logitech automatiseren en verbeteren de vergaderervaring.



SERVICES

VERLENGDE GARANTIE VOOR VIDEO COLLABORATION

SELECT SERVICEPLAN

Door een verlengde garantie* aan te schaffen, weet u zeker dat uw 
Logitech-ruimtesystemen en -apparaten voor video collaboration tot 
vijf jaar na de aankoopdatum beschermd zijn tegen fouten. Verlengde 
garanties zijn beschikbaar voor één of drie jaar na de oorspronkelijke 
Logitech-garantie van twee jaar.

* Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Niet in alle landen beschikbaar. Neem contact
op met uw wederverkoper

Logitech-services 
zijn ontworpen 
voor organisaties 
die hun videover-
gaderoplossingen 
willen beschermen 
of de levensduur 
ervan willen 
verlengen.

Logitech Select is een uitgebreid service-abonnement dat ervoor zorgt 
dat uw oplossingen voor video collaboration altijd klaarstaan en werken 
wanneer uw teams ze nodig hebben, met professionele service van een 
leverancier die u kent en vertrouwt. Select biedt 24/7 ondersteuning, een 
speciale Customer Success Manager, versnelde RMA, reserveonderdelen op 
locatie en geavanceerde Sync-analyses.

© 2021 Logitech. Logitech, het Logitech-logo en andere Logitech-merken zijn het eigendom van 
Logitech en kunnen gedeponeerd zijn. Alle andere handelsmerken zijn de eigendommen van hun 
respectieve eigenaren. Logitech aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze 
publicatie. Product-, prijs- en functie-informatie is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

www.logitech.com/vc
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