UNINDO AS PESSOAS
POR MEIO DE VÍDEOS
Como as soluções de videoconferência da Logitech®
permitem colaboração e conexão genuína

4 DÉCADAS DE INOVAÇÃO FOCADA NO CLIENTE ��������������������1

REINVENTANDO A COLABORAÇÃO EM VÍDEO ������������������������� 2

SOLUÇÕES PARA TODOS OS MEMBROS
DA SUA ORGANIZAÇÃO������������������������������������������������������������� 3

SOLUÇÕES PARA TODAS AS SALAS E ESPAÇOS������������������������� 4

PARCERIAS: SOMOS MELHORES JUNTOS����������������������������������� 5

SEMPRE BUSCANDO A INOVAÇÃO ������������������������������������������� 6

FORTE COMPROMETIMENTO
COM AS PESSOAS E O PLANETA������������������������������������������������� 7

POSSIBILITANDO
A CONEXÃO
HUMANA
O trabalho é algo que acontece quando as pessoas se
conectam e colaboram para produzir algo importante,
de valor e significativo. Antigamente, o conceito estava
relacionado a um local. Hoje, o trabalho é o resultado
da união de pessoas em diferentes locais, escritórios e
continentes que visam atingir um objetivo comum.
Nós, na Logitech, criamos ferramentas de vídeo
excepcionais e acessíveis que reúnem pessoas, mesmo
quando estão a muitos quilômetros de distância.
Ajudamos as equipes a colaborar a partir de qualquer
lugar, permitindo que elas sintam como se estivessem se
reunindo pessoalmente. Esse é o novo cara a cara.

4 DÉCADAS DE
INOVAÇÃO FOCADA
NO CLIENTE
Desde 1981, a Logitech conta com uma tradição de desenvolvimento de
produtos inovadores que ajudam equipes e trabalhadores individuais a
alcançar todo o seu potencial no trabalho. Do nosso primeiro mouse às
nossas mais recentes soluções de videoconferência, nós permitimos que as
pessoas sejam mais produtivas, eficientes e colaborativas.
Nossa dedicação permitiu que ganhássemos inúmeros prêmios ao longo
dos anos, mas acreditamos que podemos fazer ainda mais. E, por isso,
continuamos a nos desafiar a produzir inovações que permitam que nossos
clientes trabalhem com mais facilidade. Nossa missão ainda é a mesma:
ajudar as pessoas a dar o seu melhor no trabalho.
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REINVENTANDO A
COLABORAÇÃO EM VÍDEO
Os sistemas de videoconferência nem sempre foram simples e fáceis.
Como pioneira na tecnologia de webcam e criadora da primeira câmera
de videoconferência USB, a Logitech está constantemente reinventando
os dispositivos de videoconferência com soluções acessíveis e de alta
qualidade. Na época em que o vídeo era exclusividade das salas de
reunião da diretoria das empresas, nós criamos soluções para todos—
de webcams e headsets para colaborações pessoais a soluções de
videoconferência para todas as salas de reunião e espaços de trabalho
colaborativos do seu escritório.
Hoje, nós definimos o padrão para a colaboração em vídeo, lançando
produtos e soluções que simplificam a forma como as pessoas se
encontram e criam experiências que pareçam naturais e familiares.

BCC950

MeetUp

Primeira câmera para
videoconferência USB

Primeira câmera para
videoconferência para
salas pequenas em 4K

Brio
Primeira
webcam 4K

RightSenseTM
Tecnologias de automação
de reuniões inovadoras
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SOLUÇÕES PARA TODOS OS
MEMBROS DA SUA ORGANIZAÇÃO
Quer você deseje implementar uma estratégia de videoconferência em uma pequena ou grande empresa, temos a solução mais adequada
às suas necessidades. Quando desenvolvemos nossas soluções de videoconferência, temos o cuidado de considerar diversas perspectivas:
 As equipes de TI precisam
de soluções locais escaláveis,
facilmente integráveis ao
ecossistema de TI, compatíveis
com outros parceiros de tecnologia
e gerenciáveis em toda a empresa.

 Os funcionários precisam de uma
tecnologia simples e fácil de usar.
Eles precisam iniciar suas reuniões
rapidamente, ter a garantia de que
as reuniões ocorrerão sem percalços
e saber que suas contribuições
parecerão o mais profissional possível.

 Os líderes das empresas precisam
de investimentos duradouros que
permitam que os funcionários
colaborem de forma simples e fácil
onde quer que estejam, seja no
escritório ou em casa.
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SOLUÇÕES PARA
TODAS AS SALAS
E ESPAÇOS

Ao trabalhar com a tecnologia certa
fornecida pelos parceiros de desenvolvimento
certos, você pode atingir resultados
excepcionais a uma fração do custo.
Bruce Drabek, Líder de Treinamento
de Operações Técnicas, Delta Airlines

Os funcionários precisam da capacidade
de alternar diretamente entre espaços de
trabalho pessoais e salas de reunião, entre
a casa e o escritório. A Logitech oferece
produtos e soluções de videoconferência que
podem ser utilizados em qualquer situação
em que os funcionários precisem se encontrar
cara a cara com outros funcionários.
Nosso portfólio contém soluções para espaços
pequenos, médios e grandes que são fáceis de
configurar e usar. A integração com parceiros
de software como Google, Microsoft e Zoom
faz com que os participantes possam iniciar
e gerenciar suas reuniões a partir de qualquer
sala, sem esforços.
Se o que você procura são ferramentas de
colaboração pessoal, a Logitech é a marca
em que você pode confiar. Nossos headsets e
webcams são integrados nas plataformas de
vídeo que os funcionários mais usam no seu
dia a dia, fornecendo uma experiência direta
em casa ou no escritório.
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PARCERIAS:
SOMOS MELHORES JUNTOS
Mais escolhas, melhores opções para você – esse é o nosso objetivo.

 Parceiros de computação como HP, Intel e Lenovo

A Logitech trabalha em estreita colaboração com parceiros
da aliança tecnológica , criando soluções de videoconferência
integradas que oferecem uma grande flexibilidade e uma
experiência de usuário superior. Nossas parcerias foram
estabelecidas com o intuito de fornecer soluções de ponta a ponta
que sejam fáceis de usar e de implementar.

 Parceiros de controle de AV e mídia como Crestron, Barco,
Kramer Electronics, Mersive e Shure
 Parceiros de soluções de exibição e quadro branco interativo
como Sony, Samsung, LG e Avocor

Nossos parceiros incluem:

 Provedores de software de reconhecimento de voz como
Amazon Web Services, Google e Microsoft

 Provedores de soluções em nuvem como Google, LogMeIn,
Microsoft e Zoom

 Especialistas em móveis e design do espaço de trabalho como
Herman Miller, Salamander Designs, Ergotron, Tryten e Heckler
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SEMPRE BUSCANDO
A INOVAÇÃO
Nunca fomos uma empresa que se contenta com suas
conquistas. Nosso foco incessante na inovação busca a
integração de tecnologias emergentes sempre que nossos
clientes possam ser beneficiados. Por exemplo:
 As tecnologias proativas Logitech® RightSenseTM aprimoram
a experiência de reunião otimizando a voz, enquadrando
automaticamente os participantes da reunião e ajustando
a claridade em qualquer condição de iluminação.
 A Logitech® Sync simplifica o trabalho da equipe de TI,
possibilitando o monitoramento e o gerenciamento de
soluções para salas de conferência a partir de qualquer
lugar. A Sync também integra IA para analisar dados da
sala de reunião e garantir que o espaço seja aproveitado
de forma eficiente e segura.
 Com funcionalidade integrada para Cortana®, Hey Google
e Alexa for Business, as soluções para salas da Logitech
oferecem um controle sem mãos, garantindo que suas
reuniões sejam ainda mais inteligentes e eficientes.
E nós continuaremos estudando novas formas de fornecer
a melhor experiência possível para o usuário final e para a
equipe de TI.

Como CIO, minha função é me
certificar de que o TI seja uma
presença de apoio. Garantir que
nossas equipes possam se comunicar
e colaborar com facilidade é uma
parte importante desse trabalho. Os
sistemas da Logitech se tornaram
uma parte integral da forma como
trabalhamos aqui na McLaren.
Karen McElhatton,
CIO, McLaren Group
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FORTE COMPROMETIMENTO
COM AS PESSOAS E O PLANETA
A Logitech é uma empresa que se compromete integralmente com os
nossos clientes e com o meio-ambiente.
 Nós apoiamos o Acordo de Paris e sua meta ambiciosa de
limitar o aquecimento global para 1,5°C. Como empresa, nós nos
comprometemos a fazer com que nossa energia seja fornecida
exclusivamente por 100% de eletricidade renovável até 2030.
 Como membros ativos da Responsible Business Alliance (RBA),
nós nos comprometemos e nos responsabilizamos por um Código
de Conduta comum, que visa apoiar uma melhoria contínua na
responsabilidade social, ambiental e ética de toda a nossa rede de
fornecimento.

 Nossas soluções de videoconferência ajudam nossos clientes a
reduzir sua pegada de carbono, substituindo viagens de negócio e
locomoções diárias por colaborações em vídeo.
Promovemos uma abordagem igualmente consciente à inclusão no
desenvolvimento dos nossos produtos para videoconferências. Todas
as vozes merecem ser ouvidas. Todas as pessoas merecem ser vistas
no seu melhor. Esses produtos foram desenvolvidos para otimizar a voz
humana, reduzir ruídos indesejados, ajustar automaticamente a cor de
tons de pele e focar automaticamente no locutor, para que ninguém
se sinta deixado de lado.
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As soluções da Logitech®
permitem que as empresas
se adaptem ao futuro
da colaboração no local
de trabalho. Ajudamos
as equipes a colaborar a
partir de qualquer lugar,
sem comprometer a
produtividade. Saiba mais
em www.logitech.com/vc
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