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Dankzij de concurrerende prijzen, pakketopties, functionaliteit en 
het gebruiksgemak is Microsoft Teams de technologie bij uitstek 
voor alle soorten eindgebruikersorganisaties. 

Het gebruik van Teams blijft toenemen nu een ongezien aantal 
externe gebruikers en teams een tool nodig heeft om met elkaar in 
contact te blijven. 

• Microsoft Teams is nu de voornaamste zakelijke 
samenwerkingsoplossing voor organisaties die hun 
operationele efficiëntie en werknemersproductiviteit willen 
verhogen. 

• De volgende stap: verleen ongelimiteerde toegang tot 
Teams, waar mensen ook samenwerken, op kantoor, thuis of 
onderweg. 

• Verschillende omgevingen, gebruikstoepassingen en 
voorkeuren maken de zaken soms ingewikkeld, maar samen 
met zijn technologiepartners vereenvoudigt Microsoft de 
implementatie, het beheer en het gebruik. 

• Haal het meeste uit uw huidige Microsoft Teams-investering 
en -hulpmiddelen die u via Microsoft Teams kunt gebruiken 
om zo de kosten te drukken en de complexiteit te verlagen.

MICROSOFT TEAMS IS MARK TLEIDER DANK ZIJ DE 
WA ARDEVOLLE EN ROBUUSTE FUNCTIONALITEIT 

MICROSOFT TEAMS IS DE 
TECHNOLOGIE BIJ UITSTEK VOOR 
alle soorten eindgebruikersorganisaties.

Bron: Microsoft, 2020
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Houd het simpel en maak gebruik van wat u al heeft. Voor gebruikers 
van Microsoft 365-oplossingen is het een logische keuze om Teams 
Meetings te gebruiken voor vergaderingen. 

Of u nu Teams Meetings-videovergaderingen aan uw bestaande 
Teams-omgevingen toevoegt of uw huidige oplossingen uitbreidt 
naar vergaderruimten, het is belangrijk dat virtuele en fysieke 
vergaderruimten goed op elkaar zijn afgestemd voor een betrouwbare 
en consistent goede ervaring. 

Door al uw videovergaderingen in vergaderruimten via Microsoft Teams 
Rooms (MTR) te laten plaatsvinden, krijgt u veel meer voordelen, 
ongeacht de grootte van de ruimte en het samenwerkingsdoel. Meer 
bepaald: 

• Een consistente gebruikerservaring zorgt dat de leercurve voor 
medewerkers kleiner is en dat de helpdesk minder aanvragen 
ontvangt. De ingebruikname wordt dan weer groter, met efficiëntere 
en productievere vergaderingen tot gevolg. 

• Een consistente beheerderservaring zorgt dat IT-medewerkers 
ook minder extra opleidingen nodig hebben. IT kan efficiënt aan de 
slag voor een beter rendement op de investering. De uptime van 
vergaderruimten overal op het bedrijfsnetwerk blijft bovendien op 
peil. 

• Met een uniform beveiligings- en nalevingsframework kunnen 
organisaties deze vereisten van de organisatie, branche en overheid 
volledig naleven. 

• Eén samenwerkingssysteem voor de hele communicatieomgeving 
zorgt voor een gestandaardiseerd integratieplatform. Dit zorgt dan 
weer voor lagere kosten en schaalbare aanpassingsmogelijkheden 
voor allerlei gebruikstoepassingen voor diverse groepen, 
vergaderruimten en locaties. 

UW SAMENWERKINGSOMGEVING STANDA ARDISEREN  
IN MICROSOFT TEAMS

Bron: Frost & Sullivan.
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Voor een geslaagde implementatie van Microsoft Teams Rooms moet 
rekening worden gehouden met de nuances van elke vergaderruimte. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de grootte en afmetingen van de 
ruimte, meubels en indeling van zitplaatsen, gebruikstoepassingen en 
capaciteit. 

Voor een hoogwaardige en betrouwbare technologische oplossing is 
in elke vergaderruimte een specifieke variant van elk kerncomponent 
nodig (bijv. computers in de vergaderruimte, controllers en audio-/
videoapparatuur). Om verschillende vergaderruimten effectief uit 
te rusten, moet Microsoft Teams Rooms flexibel kunnen worden 
geïmplementeerd, en dit kan op verschillende manieren. 

De doe-het-zelfaanpak voor Microsoft Teams Rooms kan misschien 
tactisch gezien aantrekkelijk zijn, maar heeft beperkingen op het gebied 
van standaardisering. Het kan leiden tot inconsistente prestaties, 
beveiliging, beheer- en gebruiksmogelijkheden in de verschillende 
vergaderruimten en locaties. 

Een portfolio van componenten die door Microsoft zijn gecertificeerd 
om te worden gecombineerd is een realistischere en strategischere 
oplossing. Deze portfolio's voldoen aan specifieke vereisten met 
betrekking tot prestaties, beveiliging, beheer en gebruiksmogelijkheden 
voor vergaderruimten, ongeacht de afmetingen. 

MICROSOFT TEAMS ROOMS OPZETTEN:  
DOE-HET-ZELF VS. GECERTIFICEERDE OPLOSSINGEN

Om elke vergaderruimte in uw organisatie op een 
effectieve manier uit te rusten, is het belangrijk om 
HARDWARELEVERANCIERS TE KIEZEN DIE EEN 
TOTAALOPLOSSING van speciaal geselecteerde, 
Microsoft-gecertificeerde componenten leveren met 
toegang tot configuratie- en ondersteuningsdiensten.

Bron: Frost & Sullivan.
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De huidige en nog steeds toenemende populariteit van Microsoft Teams heeft geleid tot een groot aanbod aan Teams Rooms-gecertificeerde 
componenten. Ga verder dan alleen minimumspecificaties voor ruimten.

DE JUISTE KEUZE VAN GECERTIFICEERDE COMPONENTEN 
VOOR MICROSOFT TEAMS ROOMS

Bron: Frost & Sullivan.

Apparaten in diverse 
vormfactoren en met meerdere 
opties voor bevestiging, 
gezichtsveld, pannen/kantelen/
zoomen en framefrequentie, 
afhankelijk van de grootte van de 
ruimte.

Cloudgebaseerde leverings-, 
toezicht- en beheerfuncties 
van Microsoft en 
hardwareleveranciers 
zorgen voor consistente 
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VIDEOAPPARATEN
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voor betrouwbare audioweergave en 
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grote ruimten.

Hoogwaardige audio in zeer grote 
of vreemd ingedeelde ruimten kan 
moeiteloos worden aangepast met 
behulp van gecertificeerde DSP's, 
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AUDIOAPPARATEN BEDIENINGSINTERFACE  
EN COMPUTER

MTR-gecertificeerde controller- en computerbundels zijn 
beschikbaar in verschillende prijsklassen en compacte 
vormfactoren, met diverse bevestigingsopties en intuïtieve 
touchbediening voor vergaderfuncties en audio-/
videobediening, en aanpassingsmogelijkheden voor het 
regelen van bijvoorbeeld de verlichting en thermostaat.

Gecertificeerde, vooraf 
geconfigureerde 

MTR-controllers en 
-computers zorgen 
voor probleemloze 

beveiliging, prestaties 
en draadloze 

verbinding en vlot 
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persoonlijke apparaten 
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gebaseerde presentator- en 
deelnemersdetectie voor 
deelname aan vergaderingen en 
spraakgestuurde bediening.

Automatische aanpassing 
van de belichting, kleur en 
verzadiging in combinatie 
met het automatisch goed 

in beeld brengen van 
mensen en het volgen van 

de spreker zorgen voor 
interactieve en efficiënte 

vergaderingen.
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Logitech biedt uitgebreide Microsoft Teams Rooms-gecertificeerde oplossingen voor kleine, middelgrote en grote vergaderruimten, waaronder: 

Logitech Tap is beschikbaar als 
onderdeel van een Microsoft Teams 
Rooms-gecertificeerde oplossing in 
combinatie met een compacte Intel NUC-
vergaderruimtecomputer, samen met Rally 
of MeetUp voor kleine, middelgrote of grote 
vergaderruimten.

Microsoft Teams Rooms-gecertificeerde 
bundels met Logitech Tap in combinatie 
met pc's van Lenovo, Dell en HP, en Rally 
of MeetUp zijn beschikbaar in verschillende 
prijsklassen, vormfactoren en met diverse 
verbindingsopties, voor vlekkeloze 
vergaderingen in vergaderruimten. 

Alle vergaderruimte-pc's bij MTR-
gecertificeerde oplossingen van Logitech 
zijn voorzien van een Intel Core-processor, 
om MTR betaalbaar en op schaal te 
implementeren met de betrouwbaarheid 
en prestaties die nodig zijn voor altijd 
gebruiksklare vergaderruimteoplossingen.

OPLOSSING UITGELICHT: HET UITGEBREIDE TEAMS-
GECERTIFICEERDE A ANBOD VAN LOGITECH

Dankzij de COMBINATIE VAN LOGITECH, INTEL EN MICROSOFT worden vergaderingen productiever, 
betaalbaarder, schaalbaarder en eenvoudiger te beheren, in zowel kleine, middelgrote als grote vergaderruimten. 

TAP CONTROLLER

Een apparaat dat op een tablet 
lijkt, gecertificeerd voor gebruik 
met Intel NUC en pc's van HP, 
Dell en Lenovo voor efficiënt 
inhoud delen en geautomatiseerde 
ruimtebediening, met geïntegreerde 
luidspreker en bewegingssensor, 
een touchscreen van 10,1" voor 
toegang tot systeemeigen MTR-
vergaderfuncties en bediening van 
audio-/videoapparaten

AUTOMATISERING  
MET RIGHTSENSE

RightLight voor licht- en 
kleuroptimalisatie; RightSight 
om mensen te detecteren 
en automatisch in beeld te 
brengen; en RightSound voor 
achtergrondgeluid- en echo-
onderdrukking en automatische 
nivellering. 

TOEBEHOREN

Meer aanpassingsopties om te voldoen 
aan de specifieke eisen voor de ruimte en 
gebruikstoepassing, waaronder diverse 
bevestigingsopties voor MeetUp, Rally en Tap, 
kabelbeheeropties en een aanbod aan extra 
microfoons en luidsprekers 

APPARAATBEHEER EN INZICHTEN  
MET SYNC

Cloudgebaseerde hulpprogramma's voor het 
leveren, controleren, bijwerken, troubleshooten 
en beheren van audio-/videoapparaten, 
toegang tot API's voor integraties van derden. 
Voor beheerde diensten is er MTR Premium

JUMPSTART VOOR CONFIGURATIE  
EN ONDERSTEUNING

Bij Logitech-gecertificeerde oplossingen voor 
Teams Rooms krijgt u 90 dagen gratis toegang 
tot ondersteuningsdiensten voor systemen, 
software en beveiligingsconfiguratie

RALLY EN RALLY PLUS

Modulair systeem met 
4K-camera met gemotoriseerd 
pannen/kantelen/zoomen voor 
ruimten met maar liefst 20 
deelnemers of meer, met dubbele 
luidspreker vooraan in de ruimte, 
ondersteuning voor maximaal 7 
uitbreidingsmicrofoons en ook 
display-, tafel- en microfoonhubs 
voor consistente en efficiënte 
kabelverbinding 

MEETUP

Een balkvormig audio-/
videoapparaat om op een scherm 
te bevestigen, voor ruimten tot 
8 deelnemers, met ingebouwde 
beamforming-microfoons, HD-
luidsprekers, 5x zoomen, pannen/
kantelen, 4K-camera met breed 
gezichtsveld, ondersteuning voor 
uitbreidingsmicrofoons en Bluetooth-
verbinding om als luidspreker te 
gebruiken voor mobiele apparaten 
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De implementatie van Microsoft Teams Rooms betekent niet dat u beperkt bent tot de muren 
van de vergaderruimte. Haal nog meer uit uw investering dankzij de breed uitbreidbare 
toepassingsmogelijkheden van MTR. 

Microsoft Teams Rooms voor deelnemers buiten de firewall: 

• Externe personen en telewerkers kunnen veilig deelnemen aan Teams Rooms-
sessies via de desktoptoepassing, browser en mobiele client met ongelimiteerde 
toegang tot hoogwaardige audio, video en content zodat ze net zo actief kunnen 
deelnemen. 

• Externe gastdeelnemers kunnen van overal veilig deelnemen aan Teams 
Rooms-videovergaderingen via de desktoptoepassing, browser of mobiele 
client en als volwaardige deelnemer bijdragen aan de vergadering die in de 
vergaderruimte plaatsvindt. 

Teams Rooms is compatibel met cloudservices voor videovergaderen van 
derden: 

• De gebruiksvriendelijke configuratiemogelijkheden bieden Microsoft Teams 
Rooms Direct Guest Join, waarmee Teams Rooms-gebruikers veilig kunnen 
deelnemen aan videovergaderingen van derden (bijv. Zoom en Cisco Webex). 

• Met het plug-and-play-apparaat Logitech Swytch kunnen persoonlijke 
computers en externe videovergaderoplossingen worden gebruikt in Teams 
Rooms door ze via USB op Teams Rooms-gecertificeerde audio-/videoapparaten 
aan te sluiten.

VERDER DAN DE VERGADERRUIMTE

Een gestandaardiseerde omgeving in Microsoft Teams 
Rooms mag niet in de weg staan van uw technologische 
investering om SAMEN TE WERKEN MET 
DEELNEMERS, WAAR ZE ZICH OOK BEVINDEN, ook 
degenen die andere videovergaderoplossingen gebruiken. 

Bron: Frost & Sullivan.
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Het uitbreiden van uw Microsoft Teams-omgeving voor Teams 
Meetings-videovergaderingen in vergaderruimten is schaalbaar en 
betaalbaar. 

Kies geselecteerde Microsoft Teams Rooms-gecertificeerde 
oplossingen van één hardwareleverancier. Op die manier heeft u 
vergaderruimtecomputers, controllers en audio-/videoapparaten die 
gemaakt zijn om samen te werken en te voldoen aan de strenge eisen 
van Microsoft. Bovendien bieden ze een scala aan extra geavanceerde 
functionaliteiten. 

Overweeg Logitech voor een van de meest uitgebreide 
oplossingsportfolio's voor Microsoft Teams Rooms op de markt. 

Logitech is de voorkeurspartner voor toonaangevende leveranciers 
Dell, HP, Intel, Lenovo en Microsoft, en voorziet het Microsoft Teams 
Rooms-hardwareaanbod van de mogelijkheden om uiteenlopende 
vergaderruimten efficiënt en effectief uit te rusten. Zo worden 
hoogwaardige, betrouwbare Teams Meetings-vergaderingen 
werkelijkheid. 

OPROEP TOT ACTIE : HA AL MEER  
UIT UW TEAMS ROOMS

https://info.logitech.com/102020-intel-ms-meeting-rooms-trial.html

Probeer de videovergaderoplossingen  
van Logitech voor Microsoft Teams 

https://info.logitech.com/102020-intel-ms-meeting-rooms-trial.html
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In samenwerking met cliënten maakt Frost & Sullivan, de onderneming voor groei en partnership, optimaal 
gebruik van de visionaire innovatie om de internationale uitdagingen en andere groeikansen aan te pakken 
die bepalen of marktdeelnemers slagen of niet. We ontwikkelen al meer dan vijftig jaar groeistrategieën 
voor Global 1000-ondernemingen, opkomende bedrijven, de publieke sector en de beleggingswereld. Is 
uw organisatie voorbereid op de volgende golf van convergentie in de branche, disruptieve technologieën, 
toenemende intensiteit van de concurrentie, megatrends, baanbrekende best practices, veranderende 
klantdynamiek en opkomende economieën?

Voor informatie over toestemming schrijft u naar:
Frost & Sullivan 
3211 Scott Blvd
Santa Clara, CA 95054

SILICON VALLEY
3211 Scott Blvd 
Santa Clara, CA 95054 
Tel. +1 650.475.4500

SAN ANTONIO
7550 West Interstate 10 
 Suite 400 
San Antonio, TX 78229 
Tel. +1 210.348.1000 

LONDEN
566 Chiswick High Road 
Londen W4 5YF 
Tel. +44 (0)20 8996 8500
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