
MENSEN SAMENBRENGEN  
DOOR VIDEO

Samenwerken en echt contact dankzij  
Logitech®-oplossingen voor video conferencing
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CONTACT 
TUSSEN MENSEN 
MOGELIJK 
MAKEN

Werk is wanneer mensen bij elkaar komen om samen iets 
belangrijks, waardevols en zinvols te ontwikkelen� Werk 
was altijd een plek� Tegenwoordig is werk het resultaat 
van mensen die op verschillende locaties, kantoren 
en zelfs continenten bij elkaar komen om samen een 
gemeenschappelijk doel te bereiken�

Bij Logitech maken we hoogwaardige en betaalbare 
videotools die mensen samenbrengen, zelfs wanneer ze 
mijlenver van elkaar verwijderd zijn� We helpen teams 
ongeacht hun locatie samen te werken door hen het gevoel 
te geven dat ze elkaar persoonlijk ontmoeten� Dit is het 
nieuwe face-to-face�



VIER DECENNIA 
KLANTGEDREVEN 
INNOVATIE

3 MILJOEN
VERZONDEN APPARATEN PER WEEK

Logitech ontwikkelt sinds 1981 innovatieve producten, zodat mensen en teams 
zich volledig kunnen ontplooien op hun werkplek� Van de allereerste muis tot 
onze nieuwste video conferencing oplossingen, bieden we de mensen tools om 
productiever en efficiënter te zijn en beter samen te werken�

Door onze toewijding hebben we in de loop der jaren al talloze prijzen 
gewonnen, maar we zijn ervan overtuigd dat we nog meer kunnen bereiken� 
Daarom blijven we proberen onszelf te overtreffen en nieuwe producten te 
leveren die het werk nog gemakkelijker maken voor onze klanten� Het blijft 
onze missie om mensen te helpen zo goed mogelijk werk te leveren�
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Video conferencing systemen waren niet altijd zo gemakkelijk en 
comfortabel�

Als een van de eerste pioniers in webcamtechnologie en producent van 
's werelds eerste USB-vergadercamera heeft Logitech het vergaderen 
met video keer op keer opnieuw uitgevonden met hoogwaardige 
en betaalbare oplossingen� Toen video nog voorbehouden was aan 
bestuurskamers met houten wandpanelen, maakten wij al oplossingen 
voor iedereen: van webcams en headsets voor persoonlijke samenwerking 
tot video conferencing oplossingen voor alle soorten vergaderruimtes en 
samenwerkingsruimtes op kantoor�

Tegenwoordig lopen we op het gebied van video collaboration voorop met 
producten en oplossingen die de manier waarop mensen zich ontmoeten 
eenvoudiger maken en ervaringen creëren die natuurlijk en vertrouwd voelen�

VIDEOSAMENWERKING  
OPNIEUW UITGEVONDEN

MeetUp
Eerste 4K 
ConferenceCam 
voor teamruimtes

BCC950
Eerste USB 
ConferenceCam

Brio
Eerste 4K 
webcam

RightSenseTM

Baanbrekende technologie 
voor het automatiseren 
van vergaderingen
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 � IT-teams hebben ruimteoplossingen 
nodig die niet alleen schaalbaar 
en compatibel met andere 
technologiepartners zijn, maar ook 
gemakkelijk in het IT-ecosysteem 
geïntegreerd en bedrijfsbreed 
beheerd kunnen worden�

OPLOSSINGEN VOOR IEDEREEN 
IN UW ORGANISATIE

 � Werknemers hebben technologie 
nodig die eenvoudig te gebruiken is� Ze 
moeten snel een vergadering kunnen 
opzetten, de zekerheid hebben dat 
vergaderingen probleemloos verlopen en 
het vertrouwen hebben dat het beeld en 
geluid van professionele kwaliteit zijn�

Of u nu een video conferencing strategie voor een klein bedrijf of een grote onderneming wilt implementeren, wij hebben een oplossing 
die precies is afgestemd op uw behoeften� Bij het ontwerpen van oplossingen voor video conferencing gaan we altijd uit van verschillende 
perspectieven:

 � Leidinggevenden willen 
toekomstbestendige investeringen 
die de samenwerking tussen 
werknemers eenvoudig en 
moeiteloos maken, of ze nu op 
kantoor of op afstand werken�
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Werknemers moeten zich naadloos tussen 
persoonlijke werkruimtes en vergaderruimtes 
en tussen thuiswerkplekken en kantoren 
kunnen bewegen� Logitech biedt producten 
en oplossingen voor videovergaderen die 
tegemoetkomen aan alle situaties waarin 
werknemers elkaar face-to-face ontmoeten�

Ons assortiment van ruimteoplossingen 
voor kleine, middelgrote en grote ruimtes 
zijn eenvoudig te installeren en te gebruiken� 
Door de integratie met softwarepartners, 
zoals Google, Microsoft en Zoom, kunnen 
deelnemers hun vergaderingen moeiteloos in 
elke ruimte starten en beheren�

Logitech is het vertrouwde merk voor 
persoonlijke samenwerkingstools� Onze 
headsets en webcams zijn geïntegreerd in 
de videoplatforms die werknemers dagelijks 
gebruiken om een naadloze ervaring tussen 
thuis en kantoor te creëren�

OPLOSSINGEN 
VOOR ELKE 
RUIMTE

Als u met de juiste partners voor 
technologie en ontwerp samenwerkt, kunt u 
uitstekende resultaten behalen die ook nog 
eens voordeliger zijn�

Bruce Drabek, Technical Operations 
Training Leader, Delta Airlines
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Meer keuze, betere opties: dat is ons doel� 

Logitech werkt nauw samen met technologische 
alliantiepartners  om geïntegreerde oplossingen voor 
videovergaderingen te creëren die meer flexibiliteit en een 
uitstekende gebruikerservaring bieden� Samen met onze 
partners streven we ernaar end-to-end oplossingen te leveren 
die eenvoudig te gebruiken en te implementeren zijn�

Tot onze partnerships behoren:

 � Aanbieders van cloudtoepassingen zoals Google, LogMeIn, 
Microsoft en Zoom

PARTNERSHIPS: BETER SAMEN
 � Partners voor computersystemen zoals HP, Intel en Lenovo

 � Partners voor AV-bedienings- en mediasystemen zoals 
Crestron, Barco, Kramer Electronics, Mersive en Shure

 � Partners voor weergave en interactieve whiteboards zoals 
Sony, Samsung, LG en Avocor

 � Aanbieders van spraakherkenningssoftware zoals Amazon 
Web Services, Google en Microsoft

 � Experts in werkplekontwerp en -meubilair zoals Herman 
Miller, Salamander Designs, Ergotron, Tryten en Heckler

https://www.logitech.com/video-collaboration/partners.html
https://www.logitech.com/video-collaboration/partners.html
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We zijn nooit een bedrijf geweest dat op zijn lauweren rust� Onze 
continue focus op innovatie omvat ook de integratie van opkomende 
technologieën wanneer dat van voordeel is voor onze klanten� 
Bijvoorbeeld:

 � De proactieve technologieën van Logitech® RightSenseTM 
verbeteren de vergaderervaring door optimalisatie van het geluid, 
automatische framing van deelnemers en verbetering van  
de visuele helderheid onder alle lichtomstandigheden�

 � Logitech® Sync maakt het IT-teams gemakkelijk, omdat de 
oplossingen voor vergaderruimtes van overal kunnen worden 
gecontroleerd en beheerd� Sync integreert ook artificiële intelligence 
(AI) om de gegevens van vergaderruimtes te analyseren en te 
zorgen dat ruimtes efficiënt en veilig worden gebruikt�

 � Dankzij de ingebouwde functionaliteit voor Cortana®, Hey Google 
en Alexa for Business bieden Logitech Room Solutions handsfree 
bediening voor slimmere en efficiëntere vergaderingen�

En we zetten onze zoektocht naar nieuwe manieren voort om 
eindgebruikers en IT-teams de beste ervaring te bieden�

ALTIJD GRENZEN 
VERLEGGEN

Als CIO is het mijn taak om 
ervoor zorgen dat IT dingen 
mogelijk maakt� Een groot deel 
hiervan is zorgen dat onze teams 
gemakkelijk kunnen communiceren 
en samenwerken� De systemen 
van Logitech zijn een integraal 
onderdeel geworden van de manier 
waarop we hier bij McLaren werken�

Karen McElhatton, 
CIO, McLaren Group
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Logitech is een onderneming die zich intensief inzet voor onze klanten en 
het milieu�

 � We ondersteunen het Akkoord van Parijs en zijn ambitieuze 
doelstelling om de klimaatopwarming te beperken tot 1,5 °C� Als 
bedrijf streven we ernaar om in 2030 uitsluitend gebruik te maken 
van hernieuwbare energie�

 � Als actief lid van de Responsible Business Alliance (RBA) verplichten 
we ons tot naleving van een gemeenschappelijke gedragscode 
en moeten we hiervoor verantwoording afleggen met als doel 
continue verbeteringen in de sociale, ecologische en ethische 
verantwoordelijkheid van de gehele supplychain te ondersteunen�

GROTE BETROKKENHEID 
MET MENS EN MILIEU

 � Met onze oplossingen voor video conferencing kunnen onze klanten 
hun ecologische voetafdruk verkleinen door zakelijke reizen en 
pendelverkeer te vervangen door face-to-facegesprekken via video�

Onze gewetensvolle aanpak bij het ontwerpen van producten voor 
videovergaderingen hanteren we ook met het oog op inclusie� Elke 
stem verdient het om gehoord te worden� Iedereen verdient het om 
gezien te worden� We maken deze producten om de stem van mensen 
te optimaliseren, ongewenste ruis te elimineren, de kleur van huidtinten 
aan te passen en automatisch op de sprekers te focussen, zodat 
niemand zich buitengesloten voelt�
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Logitech®-oplossingen geven 
bedrijven de mogelijkheid 
om zich aan de toekomst 
van samenwerking op de 
werkplek aan te passen� 
We helpen teams samen te 
werken, ongeacht de locatie 
en zonder aan productiviteit 
in te boeten� Meer informatie 
op www�logitech�com/vc

http://www.logitech.com/vc
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