
Společnosti Logitech® a Microsoft® vzájemnou spoluprací zefektivnili průběh 
konferencí, díky čemuž využijete svou investici do produktu Microsoft na maximum.

JAK?

Kompletní portfolio nástrojů obrazové kooperace Logitech 
je certi�kováno pro Skype for Business.

Řešení společností Logitech a Microsoft jsou natolik intuitivní, že si lidé jejich používání doslova 
zamilují. Produkty Logitech se vyznačují svou praktičností, technologií plug-and-play a snadno 
návykovým rozhraním aplikace Skype for Business. Konference jsou díky nim jednodušší, což v 

konečném efektu navýší využití aplikace Skype for Business uživateli.

APLIKACE SKYPE® FOR BUSINESS MÁ VÍCE NEŽ

1

POKUD SE JIM TO LÍBÍ, 
BUDOU TO POUŽÍVAT.

2

JSOU CENOVĚ DOSTUPNÉ 
A SNADNO LZE JIMI VYBAVIT 

VÍCE MÍSTNOSTÍ.

3

VYUŽÍVEJTE BEZPROBLÉMOVOU OBRAZOVOU 
KOOPERACI BEZ OHLEDU NA TO, JAK A KDE 

CHCETE JEDNAT.

KVALITNĚJŠÍ 
KONFERENCE DÍKY 
SPOLEČNOSTEM 
LOGITECH A MICROSOFT.

Řešení Logitech jsou cenově dostupná, snadno se implementují a spravují 
napříč společností. IT oddělení tak bude moci aplikací Skype for Business vybavit 

více místností.

K dispozici máte řešení Logitech + Skype for Business pro produktivní 
obrazovou kooperaci bez ohledu na to, jak a kde chcete jednat.

KONFERENCE SOUČASNOSTI   = KOOPERACE NAPŘÍČ 
RŮZNÝMI PROSTŘEDÍMI

140 
MILIÓNŮ LICENCOVANÝCH UŽIVATELŮ

VYUŽIJTE SVOU INVESTICI DO 
PRODUKTU MICROSOFT NA MAXIMUM.

Konferenční místnosti s 
kooperativní technologií 

jsou využívány 
5x častěji.

97 % konferenčních 
místností je vybaveno 

pouze zvukovým výstupem 
a displejem.

Konzole SmartDock byla ve spolupráci se společností 
Microsoft vytvořena jako první AV ovládací konzole pro 
systémy Skype Room System.

Využijte svou investici do produktu Microsoft na 
maximum díky řešením obrazové kooperace 
Logitech. Pomocí produktů Logitech můžete 
rozšířit obrazovou kooperaci do různých prostředí, 
čímž umocníte využívání a urychlíte výnosnost 
investice do aplikací Microsoft O�ce 365™ / 
Skype for Business.

v konferenčních místnostech u stolu / na pracovišti v kanceláři doma na
cestách

39% 18%35% 8%

Chcete-li se dozvědět více o řešeních obrazové 
kooperace Logitech a Microsoft, navštivte stránku:   
http://logitech.com/microsoft
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Celosvětově se prodalo již 
více než 20 milionů zařízení 
Logitech certi�kovaných 

pro Skype.

Společnost Logitech disponuje globální sítí podpory a 
prodejních partnerů – implementace je tak možná po 
celém světě.


