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Videoneuvottelusta on tullut erottamaton osa yritysten 
toimintaa, sillä ihmisten työskentelytavat ja -paikat 
ovat muuttuneet merkittävästi, ja hajautetuilla 
tiimeillä on välitön tarve tehdä yhteistyötä tehokkaasti 
missä tahansa. Tiimien pitää pystyä muodostamaan 
videoyhteys nopeaa yhteistyötä varten, olivatpa he 
sitten pienissä työnurkkauksissa, päivittäin vaihtuvilla 
työpöydillä, työpisteillä tai etätöissä kotona.

Edulliset ratkaisumme tuovat videon kaikkiin 
työtiloihin. Ei ole väliä, tekeekö tiimi töitä toimistolla, 
kotona tai molemmissa, sillä työkalumme tarjoavat 
ylivoimaisen audiovisuaalisen laadun ja älykkäät 
ohjelmistot, joiden avulla työkaluja on helppo käyttää. 
Lisäksi työkalut ovat yhteensopivia valitsemasi 
videoneuvotteluympäristön kanssa. 

Onnistunut tiimiyhteistyö 
auttaa yritystä menestymään.

Alan johtavaa videoneuvottelua
Erinomainen optiikka. Edistyksellinen ääni. Logitechin oma 
objektiivitekniikka tarjoaa hämmästyttävän kuvanlaadun ja 
suuret kuvatarkkuudet. Edistyksellinen äänitekniikkamme 
varmistaa koko huoneen täyttävän, vivahteikkaan ja 
luonnollisen kuuloisen äänen, vähentää kohinaa ja poimii 
puheäänet erittäin kirkkaina.  

Käyttäjät voivat keskittyä kokoukseen. Me huolehdimme 
muista yksityiskohdista. Ennakoivien Logitech RightSense™ 
-tekniikoiden ansiosta kokoukset ovat ensiluokkaisia ja 
vaivattomia. Käyttäjät voivat vain aloittaa kokouksen, ja 
tekniikka huolehtii automaattisesti rajauksesta, valaistuksesta, 
äänestä ja audiovisuaalisista hienosäädöistä, jotka tuottavat 
optimaalisen käyttökokemuksen. 

Valmis käyttöön kaikissa käyttöympäristöissä. Tuotteemme 
ja esimääritetyt ratkaisumme on kehitetty tiiviissä yhteistyössä 
johtavien videoneuvottelutuotteiden tarjoajien kanssa, jotta 
tuotteet voidaan integroida saumattomasti käyttäjän valitse-
maan käyttöympäristöön.

Helppo käyttöönotto ja hallinta. Neuvottelutilaratkaisut on 
esimääritetty käyttöönottoon tarvittavalla mitoituksella, ja 
henkilökohtaiset työtilapaketit toimivat kätevällä 
plug-and-play-tekniikalla. Lisäksi keskitetyn laitehallinnan 
avulla tiimit voivat olla jatkuvasti yhteydessä toisiinsa ja 
käyttöaikaa on mahdollisimman paljon.



ENINTÄÄN 6 HENGEN RYHMILLE

10–46 HENGEN RYHMILLE

LOGITECHIN YRITYSRATKAISUT – RATKAISUT YHDESSÄ TYÖSKENTELYYN MEETING ROOMS

MeetUp

Spotlight-
esityskaukosäädin

ENINTÄÄN 10 HENGEN RYHMILLE

Rally-kaiutin

Rally

Rally-lisämikrofoni

Rally-kaiuttimet

Rally Plus

Rally-lisämikrofonit

RATKAISU
PIENIIN TILOIHIN

Saat kaiken tarvittavan pienten tilojen valmisteluun 
videoneuvotteluja varten, kuten Logitech MeetUp -kameran, 
minitietokoneen ja tilaan optimoidun ohjelmiston ja Logitech 
Tap -kosketusohjaimen.

Tap ja neuvottelutilan 
tietokone

RATKAISU
KESKISUURIIN TILOIHIN

Videoneuvotteluratkaisut ovat esimääritettyjä, ja niissä 
yhdistyvät helppous ja joustavuus. Ne sopivat loistavasti 
keskisuuriin neuvottelutiloihin ja takaavat laadukkaan 
toiminnan.  

Tap ja neuvottelutilan 
tietokone

RATKAISU
SUURIIN TILOIHIN

Studiolaatuinen videokuva ja koko huoneen täyttävä ääni on 
esimääritetty käyttöönoton helpottamiseksi. Voidaan 
laajentaa 46 hengen tiloihin.

Tap ja neuvottelutilan 
tietokone



HENKILÖKOHTAINEN
PRO-YHTEISTYÖPAKETTI 
TEHOKÄYTTÄJILLE

 

HENKILÖKOHTAINEN
YHTEISTYÖPAKETTI
KESKEISILLE TIETOTYÖLÄISILLE

YHTEISTYÖMALLISTO
JOHTAJILLE
JOHTAVILLE TOIMIHENKILÖILLE

LOGITECHIN YRITYSRATKAISUT – RATKAISUT YHDESSÄ TYÖSKENTELYYN AT THE DESKTOP

 

logitech.com/business/worktogether 

Zone Wired 
-kuulokemikrofoni C925e-yritysverkkokamera 

Zone Wireless Plus 
-kuulokemikrofoni Brio 4K Pro -verkkokamera

Ratkaisu pieniin tiloihin Spotlight-esityskaukosäädin

Laadukkaat videoyhteistyöratkaisut keskeiselle tiimille, jotka 
vastaavat videopuheluihin suoraan työpöydältään. Mukana on 
varta vasten valmistettu verkkokamera ja melua vaimentava 
kuulokemikrofoni, jotka takaavat ihanteellisen kuvan- ja 
äänenlaadun avokonttoreissa ja hälyisissä työtiloissa. 

Huippulaadukkaat videoyhteistyöratkaisut tiimiläisille, jotka 
haluavat varmistaa ammattimaisen kuvan ja äänen laadun. 
Paketissa yhdistyvät Logitechin kehittynein verkkokamera ja 
sen upea 4K-video, ja melua vaimentava Bluetooth®-
kuulokemikrofoni, joka sopii avokonttoreihin.

Ensiluokkaiset yhteistyö- ja esitysratkaisut johtajien työtiloihin. 
Näiden hienostuneiden ja kätevien videoyhteistyövälineiden, 
esityskaukosäätimen ja langattomien lataustyökalujen avulla 
keskustelet kenen kanssa ja missä tahansa – ne on suunniteltu 
kiireisille johtajille. 

Langaton 
POWERED-latausjalusta

MENESTYKSEKKÄÄT TYÖTILAT YHDESSÄ LOGITECHIN KANSSA
Suuret menestykset saavat aina alkunsa pienistä onnistumisista. Logitechin ansiosta työtiloja on 
helppo kehittää isoinkin harppauksin, sillä yhtiö tarjoaa mittatilausratkaisuja, jotka vastaavat 
jatkuvasti muuttuviin työtilatarpeisiin.
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