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VIDEOCOLABORAÇÃO PARA O AMBIENTE DE TRABALHO HÍBRIDO
A Logitech® apoia o trabalho
híbrido com soluções de
videocolaboração que
criam experiências de
reunião equitativas para
todos. Ajudamos pessoas
e equipes a trabalharem
melhor juntas em qualquer
lugar sem comprometer
a qualidade, a produtividade
ou a criatividade que vem
da colaboração.

A maneira como trabalhamos mudou para sempre. É flexível, não é mais
definida por um local específico. E pode não ocorrer em um escritório.
O trabalho acontece onde quer que as pessoas estejam.
Com essa nova forma de trabalho, o vídeo se tornou essencial para
a colaboração, permitindo conexões pessoais entre as pessoas,
independentemente da localização ou fuso horário. Mas também é vital
que todos neste ambiente tenham um lugar igual à mesa.
As soluções de videocolaboração da Logitech foram desenvolvidas para
o ambiente de trabalho híbrido. Elas são fáceis de configurar, gerenciar
e usar. Nossas soluções permitem que todos sejam vistos e ouvidos com
clareza para promover a equidade nas reuniões e a participação igualitária.
A abordagem de sempre priorizar as pessoas em nossos projetos é o que
nos torna tão queridos pelos usuários finais e a primeira opção dos líderes
de TI. E agora, somos a n° 1 em hardware de videoconferência do mundo1
e fomos nomeados líder do mercado de dispositivos de videoconferência
pela Frost & Sullivan2.

Saiba mais em logitech.com/vc.
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Synergy Research Group, Relatório mundial de market share de vídeo USB e tradicional do primeiro trimestre de 2021

2

Líder global no mercado de dispositivos de videoconferência na premiação Best Practices da Frost & Sullivan
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SOLUÇÕES COMPLETAS PARA SALAS DE REUNIÃO

As soluções Logitech para salas de reunião são pré-configuradas para salas de
praticamente qualquer tamanho ou formato. Elas incluem o seguinte:
 Câmera Ultra-HD otimizada para salas ou barra de vídeo com panorâmica
e inclinação motorizadas e tecnologias de IA, como enquadramento
automático, ambas oferecidas pela Logitech

As soluções Logitech para salas
de reunião são certificadas ou
compatíveis com os principais
serviços de videocolaboração,
incluindo:

 Controlador por toque para salas de reunião Logitech Tap ou Tap IP para
uma experiência de reunião simples com conexão em um só toque
 Plataforma de computação, fornecida em uma das duas configurações:
		 • Como um mini PC ou appliance de computação RoomMate
		• Integrada à barra de vídeo quando implantada como um appliance
independente
 Plataforma de gerenciamento de dispositivos Sync, que funciona com
sua ferramenta de administração de serviço de vídeo para otimizar os
dispositivos da sala de reunião e fornecer análises de sala com tecnologia
de IA
Para manter o espaço de reunião organizado e a instalação segura, os
componentes da solução têm opções de montagem flexíveis e gerenciamento
de cabos de nível empresarial. Você também pode turbinar a solução para
salas de reunião com os produtos disponíveis, que incluem:
 Câmera de quadro branco Scribe com IA, projetada para compartilhar
facilmente o conteúdo do quadro branco em qualquer reunião por vídeo
 Tap Scheduler, para ajudar os funcionários no escritório a encontrar ou
reservar uma sala de reunião com facilidade
 Acessórios, como microfones de expansão, suportes, cabeamento e
o Logitech Swytch
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SOLUÇÕES PARA SALAS PEQUENAS, MÉDIAS E GRANDES

SALAS PEQUENAS
2 a 6 assentos
Para qualidade premium de áudio e vídeo em um
espaço ou sala pequenos, selecione a Rally Bar Mini.
Desfrute de recursos com IA, como o enquadramento
automático RightSight.
Se preferir uma solução mais compacta, escolha a
MeetUp, outra excelente opção para salas pequenas.
Coloque o Tap na mesa ou adicione um suporte de
parede para economizar ainda mais espaço.

SALAS MÉDIAS
8 a 12 assentos
Conforme as salas ficam maiores, as mesas aumentam
de tamanho e as pessoas se sentam mais longe da
câmera. Para esses espaços, escolha entre a barra de
vídeo all-in-one Rally Bar ou o sistema modular Rally.
Ambas as soluções oferecem uma câmera de
conferência premium com resolução Ultra-HD
avançada que pode ser usada em salas de diversos
tamanhos e formatos.

SALAS GRANDES
16 a 20 assentos ou mais
A configuração para salas grandes inclui um sistema
Rally Plus expansível com a câmera Ultra-HD Rally
Camera, duas caixas de som e dois mic pods, que
fornecem nitidez de áudio e vídeo em toda a sala.
Use até sete mic pods em espaços extragrandes ou
com configurações exclusivas, como salas de aula com
até 46 lugares.
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BARRAS DE VÍDEO E CÂMERAS DE CONFERÊNCIA

A Logitech oferece uma variedade de barras de vídeo e câmeras de conferência otimizadas para diferentes espaços
e salas de reunião. A sofisticação de nossa tecnologia de IA e vídeo é um dos principais motivos para as organizações
equiparem suas salas de reunião com os dispositivos da Logitech, a número um em soluções de hardware de
videoconferência no mundo todo.

RALLY BAR

RALLY BAR MINI

A Rally Bar é a barra de vídeo all-in-one premium da
Logitech para salas de reunião de tamanho médio.
Sistema óptico excelente, áudio potente e simplicidade
extraordinária definem um novo padrão para
a videocolaboração. Implante no modo USB ou appliance.

A simplicidade encontra a versatilidade com a Rally
Bar Mini, a barra de vídeo all-in-one mais avançada da
Logitech para espaços e salas de reunião pequenos.
Implante em escala no modo USB ou appliance.

RALLY PLUS

MEETUP

RALLY CAMERA

A potência encontra a flexibilidade
com a Rally Plus, o principal sistema
de videoconferência da Logitech para
salas grandes e extragrandes. A Rally
Plus tem uma câmera PTZ Ultra-HD,
áudio modular e desempenho baseado
em IA. Expansível para até sete mic
pods para uma cobertura ainda maior.

A MeetUp é uma câmera de
conferência plug-and-play para salas
de reunião pequenas. Ela inclui uma
lente ultra-ampla com panorâmica
e inclinação motorizadas e zoom de
até 5x em um formato compacto e
fácil de instalar.

A Rally Camera é uma câmera USB
premium independente que oferece
vídeo nítido em resoluções de até 4K,
perfeita para espaços de reunião de
médios a grandes. A Rally pode ser
usada com soluções de terceiros ou
como uma câmera secundária em
salas de aula, auditórios e salas de
reunião maiores.

Para mais informações sobre opções de câmera adicionais, consulte o site.
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CONTROLADORES POR TOQUE E PAINÉIS DE AGENDAMENTO
TAP
Controlador por toque para salas de reunião
que oferece conexão em um só toque e
compartilhamento fácil de conteúdo, além de
ser simples de configurar. Com cabeamento
organizado e seguro, além de várias opções de
montagem, o Tap pode ser colocado perto dos
participantes para sua conveniência, permitindo
uma instalação organizada e profissional.
Compartilhe conteúdo instantaneamente usando
a entrada HDMI ou o sistema de sala conectado.
O Tap está incluído em soluções para salas de
reunião que usam controladores por toque
conectados por USB.

TAP IP
Controlador por toque conectado à rede para
salas de reunião que oferece conexão em um só
toque e compartilhamento fácil de conteúdo,
além de ser simples de configurar. Com uma
única conexão PoE, cabeamento organizado e
seguro, além de várias opções de montagem,
o Tap IP é instalado de maneira conveniente
e permanece ativo para a próxima reunião
por vídeo. Incluído em soluções para salas de
reunião que usam controladores por toque
conectados por IP.

TAP SCHEDULER
Painel de agendamento criado especialmente
para espaços de reunião. Indica a disponibilidade
à distância e exibe os detalhes da reunião
de perto. Solicite o espaço para reuniões de
última hora ou reserve com antecedência para
sessões agendadas. O gerenciamento de cabos
organizado e os suportes incluídos permitem que
o Tap Scheduler seja instalado profissionalmente
fora de qualquer espaço de reunião para uma
implantação rápida.
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MELHORIAS PARA SOLUÇÕES PARA SALAS DE REUNIÃO
SCRIBE
Compartilhe quadros brancos em videoconferências
sem esforço com a Logitech Scribe, uma câmera
de quadro branco alimentada por IA para Microsoft
Teams Rooms, Zoom Rooms e outros serviços
de videoconferência líderes de mercado. Com IA
integrada e uma lente personalizada, a Scribe
transmite o conteúdo do quadro branco para salas
de reunião de vídeo com clareza excepcional. O botão
de compartilhamento sem fio da Scribe facilita
o compartilhamento com um toque. Você também
pode iniciar facilmente o compartilhamento com
o controlador por toque Tap.

SWYTCH
O Logitech Swytch resolve o problema de compatibilidade com as soluções
para salas de reunião conectadas a serviços, como Microsoft Teams Rooms
e Zoom Rooms. Com o Swytch, o equipamento de AV da sala pode ser
usado com qualquer aplicativo de reunião por vídeo, webinar ou streaming:
basta executar o software no laptop e se conectar ao Swytch. Com
o conector universal USB-A + USB-C encaixado corretamente na mesa,
o Swytch elimina a necessidade de utilizar vários cabos, anéis adaptadores
e procedimentos de redefinição que confundem os usuários e geram
solicitações de suporte.

DISPOSITIVOS DE COMPUTAÇÃO

ROOMMATE

MINI PC

A mesma plataforma de appliance
integrada à Rally Bar e à Rally Bar
Mini também está disponível como
um dispositivo independente que você
pode usar em soluções para salas de
reunião com uma câmera de conferência
compatível, como a MeetUp ou o sistema
modular Rally ou Rally Plus. Como um
appliance pequeno, o RoomMate facilita
a implantação de equipamentos para
Zoom Rooms, Microsoft Teams Rooms no
Android e outros serviços aceitos.

Um dispositivo de computação
pequeno para soluções para
salas de reunião com tecnologia
Windows. Disponível em vários
fornecedores de computador,
incluindo Dell, HP, Intel e Lenovo.

SISTEMA DE COMPUTAÇÃO DO
GOOGLE MEET
Um pequeno sistema de
computação aprovado pelo Google
e pronto para uso em soluções para
salas de reunião desenvolvidas para
Google Meet.
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ACESSÓRIOS
Personalize sua sala de reunião com uma variedade de acessórios.

RALLY MIC POD

SUPORTE PARA RALLY MIC POD

Amplie a cobertura de áudio e
forneça acesso conveniente aos
controles para silenciar o áudio.
Compatível com Rally Bar Mini, Rally
Bar e o sistema Rally. Disponível em
grafite ou branco.

Oculte cabos e microfones na mesa ou teto para uma aparência
limpa e bem-acabada. Disponível em grafite ou branco.

CABO DE EXTENSÃO PARA RALLY
MIC POD

RALLY MIC POD HUB

Adicione mais 10 metros de alcance
ao cabeamento do Rally Mic Pod
ou Rally Mic Pod Hub para espaços
maiores.

Permita o posicionamento
personalizado de microfone para
mesas maiores com três conexões
para Rally Mic Pods. Incluído nas
configurações para salas grandes.

KIT DE MONTAGEM DA RALLY
(PARA RALLY PLUS)
Adicione suportes de montagem para
os componentes do sistema modular
Rally, incluindo a câmera, caixas de
som, display hub e table hub.

SUPORTE DE TV PARA BARRAS DE VÍDEO
Monte a Rally Bar, Rally Bar Mini ou Rally Camera acima ou
abaixo dos monitores com pontos de montagem VESA.
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ACESSÓRIOS

MICROFONE DE EXPANSÃO
PARA MEETUP

CABO DE EXTENSÃO DE
MICROFONE PARA MEETUP

Adicione um microfone com controle
de mudo para aumentar o alcance
de captação de áudio da MeetUp.

Adicione um cabo de extensão de
10 m para microfones de expansão
para MeetUp.

SUPORTE DE TV PARA MEETUP
Instale a MeetUp acima ou abaixo dos
monitores com pontos de montagem
VESA. Disponível nos tamanhos
padrão e extragrande para monitores
de até 55 ou 90 polegadas.

SUPORTE PARA MESA, DE PAREDE E COM ELEVAÇÃO
PARA TAP

SUPORTE PARA DISPOSITIVOS
DE COMPUTAÇÃO

Fixe o controlador por toque Logitech Tap rente à superfície
da mesa com o suporte para mesa ou eleve o ângulo
de visão para ter uma melhor visibilidade com o suporte
com elevação. Em salas pequenas, o suporte de parede
economiza espaço na mesa.

Fixe os cabos e monte o RoomMate e outros
dispositivos de computação pequenos com um
padrão de montagem VESA de 100 mm em
paredes, sob mesas e atrás de monitores.

SUPORTE DE PAREDE PARA BARRAS DE VÍDEO
Prenda a Rally Bar ou Rally Bar Mini na parede
para minimizar sua pegada ecológica.

SOLUÇÕES DE VIDEOCOLABORAÇÃO
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SOLUÇÕES DE COLABORAÇÃO PESSOAL
Assim como é importante que os participantes remotos vejam e ouçam quem está na sala de conferência, eles também
precisam ter a melhor qualidade audiovisual. As soluções de colaboração pessoal da Logitech transformam qualquer local
de trabalho em um espaço de colaboração instantânea, fornecendo qualidade de áudio e vídeo excepcional, minimizando
as distrações e permitindo que você gerencie como aparecerá para os participantes.

LOGI DOCK
O Logi Dock é uma estação de dock all-in-one com controles de reunião e
viva-voz integrado que funciona perfeitamente com os principais serviços de
videoconferência. Projetado para espaços de trabalho pessoais, escritórios
particulares e salas para grupos, ele oferece áudio nítido para chamadas e
música. Com o Logi Dock, basta um toque para entrar em uma reunião*.
É simples de configurar, conectar seus periféricos de desktop e eliminar
a bagunça do espaço de trabalho, para dias de trabalho mais produtivos.

KIT DE VIDEOCOLABORAÇÃO PESSOAL PREMIUM

KIT DE VIDEOCOLABORAÇÃO PRO PESSOAL

Conte com um som nítido, não perca uma chamada e
sinta-se confiante em reuniões por vídeo com os fones de
ouvido Zone True Wireless e a webcam 4K BRIO.

Desfrute de chamadas de vídeo excepcionais em qualquer
espaço de trabalho pessoal, seja no escritório, em casa
ou qualquer outro lugar, com o headset Bluetooth® Zone
Wireless e a webcam 4K BRIO.

KIT DE VIDEOCOLABORAÇÃO PESSOAL COM FIO

KIT DE VIDEOCOLABORAÇÃO PESSOAL ESSENCIAL

Aproveite suas reuniões por vídeo e controle o áudio do
ambiente com a webcam 1080p de alta definição C925e
e o headset Zone Wired, projetado especificamente para
espaços de trabalho mais barulhentos.

Ofereça sua melhor aparência e um som excelente em
videochamadas com a webcam de alta definição 1080p
C920e e os Zone Wired Earbuds, disponíveis a uma faixa de
preço ideal para implantação em massa.

* Requer o Logi Tune para integração de calendário com o Google Agenda e o Office 365 e controles de reunião de um toque. Faça download
do Logi Tune gratuitamente em www.logitech.com/tune. O suporte pode variar de acordo com o provedor de serviços de videoconferência.
Veja a página de compatibilidade para as informações mais atualizadas.
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SOLUÇÕES DE VÍDEO PESSOAL
Tenha uma aparência profissional e confiante com uma webcam HD certificada para empresas. Esses dispositivos
pequenos, mas potentes, com correção automática de luz e zoom digital, podem ajudar você a apresentar sua melhor
versão em todas as videochamadas. Não importa onde você trabalhe, temos uma webcam para atender às suas
necessidades e melhorar sua experiência de vídeo.

BRIO

C930E

Webcam 4K premium compatível com
HDR e Windows® Hello. Criada com uma
tecnologia inovadora, essa webcam se
ajusta para permitir que você tenha
uma ótima aparência em qualquer
iluminação. É a melhor webcam para
reuniões por vídeo profissionais. A BRIO
tem zoom HD de 5x, campo de visão
variável (90°/78°/65°) e microfones
estéreo duplos.

Aprimore suas reuniões por vídeo
com uma webcam empresarial com
1080p avançado que oferece vídeo
de alta resolução em praticamente
qualquer ambiente e suporte
a H.264. A webcam C930e conta
com zoom HD de 4x, campo de visão
de 90° e microfones estéreo duplos.

C925E

C920E

C505E

Webcam empresarial aprimorada
de 1080p com foco automático HD
para uma imagem tão nítida que os
outros vão até esquecer que estão
remotos. A C925e oferece vídeo de
qualidade profissional a qualquer
hora do dia, com suporte a H.264,
campo de visão de 78° e microfones
estéreo duplos.

Tenha uma aparência profissional em
qualquer lugar com esta webcam
empresarial de 1080p, que é fácil de
usar e perfeita para implantação em
massa. A webcam C920e tem um
campo de visão de 78° e microfones
estéreo duplos.

Aproveite a qualidade de vídeo
nítida, suave e colorida com
correção automática de luz que se
ajusta ao seu espaço de reunião.
Esta webcam oferece resolução
HD 720p e um microfone mono de
longo alcance de até 3 m, além de
um campo de visão de 60°.

SOLUÇÕES DE VIDEOCOLABORAÇÃO
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SOLUÇÕES PARA ÁUDIO PESSOAL
Os headsets e fones de ouvido Logitech Zone são de nível empresarial, isto é, desenvolvidos para os funcionários do
conhecimento da atualidade e certificados para a maioria das principais plataformas de chamadas. Faça download do
aplicativo Logi Tune para gerenciar facilmente seus fones de ouvido e personalizar suas preferências de áudio.

ZONE TRUE WIRELESS
Fones de ouvido Bluetooth® que oferecem qualidade de áudio
excepcional, evitando ruídos indesejados, com tecnologia de
formação de feixe avançada e ANC híbrido adaptável.

ZONE WIRELESS (PLUS)
Headset Bluetooth® projetado para ajudar você a trabalhar
em qualquer lugar com som excepcional, microfone com
funcionalidade levantar-para-silenciar e carregamento Qi Wireless.
O ANC ajuda a reduzir as distrações, mesmo em espaços de
trabalho barulhentos. Alterne perfeitamente entre o smartphone
e o computador para ouvir música e fazer chamadas. O Zone
Wireless Plus inclui um receptor Logitech Unifying + Audio, que
pode conectar até seis periféricos Logitech Unifying sem fio.

ZONE WIRED
Headset com fio USB que oferece áudio premium para imersão
e clareza de chamada confiável graças ao microfone duplo
com cancelamento de ruídos. Drivers com tamanho excelente
de 40 mm oferecem graves encorpados para criar um som
satisfatório para chamadas de vídeo e músicas.

ZONE WIRED EARBUDS
Fones de ouvido com fio com cancelamento de ruídos e
microfone duplo acoplado que capta sua voz com total clareza.
Não perca uma chamada, com conexões plug-and-play
práticas: de 3,5 mm, USB-C e USB-A.
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SOFTWARE
As tecnologias de software da Logitech compõem a experiência de reunião, tanto para salas de reunião quanto para
colaboração pessoal. O software aprimora o hardware da Logitech garantindo uma experiência consistente, unificada
e personalizável entre dispositivos e salas, bem como a capacidade de gerenciar remotamente essas soluções.

SYNC

LOGI TUNE

Conforme o tamanho da
implantação de vídeo aumenta,
também aumenta o número
de dispositivos que você precisa
gerenciar. O Sync trabalha
junto com a ferramenta de
administração do seu provedor
de serviços para ajudar
você a criar e manter uma
implantação de vídeo com
a qual sua organização pode
contar.

Deixe que os funcionários
controlem a experiência de
reunião por vídeo de onde
estiverem, seja em casa, no
escritório ou na rua. Com
o Logi Tune, as configurações
da webcam e do headset são
simples de personalizar. Além
disso, participar de reuniões
por vídeo agora é mais fácil do
que nunca com a integração
do Logi Dock e calendário.

COLLABOS
CollabOS é o sistema operacional unificador executado nos dispositivos de videoconferência
da Logitech, como Rally Bar, Rally Bar Mini, RoomMate, Tap IP e Tap Scheduler. Ele permite
que as soluções para salas de reunião operem perfeitamente juntas e com dispositivos e
serviços de vídeo de terceiros, fornecendo uma experiência consistente e coesa para os
organizadores e participantes da reunião.

TECNOLOGIAS RIGHTSENSE
As tecnologias proativas Logitech RightSense automatizam e aprimoram a experiência de reunião.

RIGHTSIGHT

RIGHTLIGHT

RIGHTSOUND

Localiza silhuetas humanas dentro
do campo de visão da câmera e
automaticamente aplica visão
panorâmica, inclinação e zoom para
enquadrar confortavelmente todos
na reunião.

Otimiza o equilíbrio de luz e cor para
priorizar a aparência dos rostos e
renderizar tons de pele de aparência
natural, mesmo em condições de
pouca luz ou contraluz.

Aumenta a clareza da voz,
suprimindo os ruídos de fundo e
o eco, nivelando automaticamente
as vozes e concentrando-se no
falante ativo para que todos possam
ouvir e ser ouvidos.
SOLUÇÕES DE VIDEOCOLABORAÇÃO
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SERVIÇOS
Os serviços da
Logitech foram
projetados para
organizações que
querem proteger
ou ampliar
a vida útil das
suas soluções de
videoconferência.

PLANO DE SERVIÇOS SELECT
O Logitech Select é um plano de serviços abrangente para garantir que
suas soluções de videocolaboração estejam prontas e operacionais sempre
que suas equipes precisarem delas, com serviço de nível empresarial de
um fornecedor em que você confia. Ele oferece suporte 24 horas todos os
dias, atendimento com um gerente dedicado de sucesso do cliente, RMA
acelerado, reposições no local e análises avançadas do Sync.

GARANTIA ESTENDIDA DA VIDEOCOLABORAÇÃO
Compre uma garantia estendida* para ter a tranquilidade de saber que
seus sistemas e dispositivos para salas de videocolaboração da Logitech
estão protegidos contra defeitos por até cinco anos a partir da data de
compra. Garantias estendidas estão disponíveis por um ou três anos além
da garantia original de dois anos da Logitech.
* Sujeita aos termos e condições. Não disponível em todos os países. Entre em contato com
o seu revendedor.
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