
Firmy Logitech® i Microsoft® wspólnie zapewniają lepsze rozwiązania do obsługi spotkań, 
pozwalając maksymalnie wykorzystać inwestycję w produkty �rmy Microsoft.

JAK?

Pełna gama narzędzi do obsługi wideokonferencji �rmy Logitech ma certy�kat programu 
Skype dla �rm.

Rozwiązania �rm Logitech i Microsoft są tak intuicyjne, że użytkownicy je pokochają. Logitech 
oferuje prostą w obsłudze konstrukcję typu „plug and play” oraz znajomy interfejs programu Skype 

dla �rm. Prowadzenie spotkań jest proste, co sprawia, że użytkownicy chętnie korzystają z 
programu Skype dla �rm.

SKYPE® DLA FIRM MA PONAD

1

LUDZIE UŻYWAJĄ TYCH 
ROZWIĄZAŃ, KTÓRE LUBIĄ.

2

DOSTĘPNOŚĆ CENOWA PRZEKŁADA
SIĘ NA ŁATWOŚĆ WYPOSAŻENIA
WIĘKSZEJ LICZBY POMIESZCZEŃ

3

KORZYSTAJ Z BEZPROBLEMOWEJ 
WSPÓŁPRACY WIDEO, NIEZALEŻNIE OD 

MIEJSCA I SPOSOBU SPOTKANIA

LOGITECH + MICROSOFT 
= LEPSZE SPOTKANIA.

Rozwiązania �rmy Logitech są dostępne cenowo oraz łatwe we wdrażaniu i 
zarządzaniu w całej organizacji. Oznacza to, że dział IT może wyposażyć więcej 

pomieszczeń w program Skype dla �rm.

Niezależnie od miejsca i sposobu spotkania, dostępne jest rozwiązanie 
Logitech + Skype dla �rm na potrzeby rozbudowanej współpracy wideo.

NOWOCZESNE SPOTKANIA   = WSPÓŁPRACA W
RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

140 
MILIONÓW LICENCJONOWANYCH UŻYTKOWNIKÓW

WYKORZYSTAJ W PEŁNI INWESTYCJĘ 
W PRODUKTY FIRMY MICROSOFT.

Pokoje konferencyjne z 
technologią do obsługi 
współpracy są używane 

5 razy częściej.

97% pokojów 
konferencyjnych ma tylko 
kon�guracje z dźwiękiem i 

wyświetlaczem.

Urządzenie SmartDock zostało stworzone we współpracy 
z �rmą Microsoft jako pierwsza konsola sterowania 
obrazem i dźwiękiem dla systemu Skype Room Systems.

Wykorzystaj w pełni inwestycję w produkty �rmy 
Microsoft dzięki rozwiązaniom �rmy Logitech do 
obsługi współpracy wideo. Dzięki �rmie Logitech 
możesz rozszerzyć współpracę na większą liczbę 
środowisk, zwiększając wykorzystanie usługi 
Microsoft O�ce 365TM i programu Skype dla �rm 
i przyspieszając zwrot z tej inwestycji.

Sale konferencyjne Biurka lub stanowiska pracy Biura domowe W
podróży

39% 18%35% 8%

Aby dowiedzieć się więcej na temat rozwiązań �rm 
Logitech i Microsoft do współpracy wideo, odwiedź stronę:  
http://logitech.com/microsoft
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Firma Logitech sprzedała na 
całym świecie ponad 20 

milionów urządzeń z 
certy�katem programu Skype.

Firma Logitech ma globalną sieć wsparcia, a jej partnerzy 
handlowi obsługują wdrożenia na całym świecie.


