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Naarmate bedrijven steeds meer verspreid raken, werken 
medewerkers vaak samen met collega's in andere locaties en 
kantoren . Deze gedecentraliseerde teams hebben meerdere 
manieren nodig om te communiceren, samen te werken en het 
werk gaande te houden .

In deze situatie is video de voorkeur voor samenwerking 
geworden . En dat is niet zonder reden: CIO's zijn van mening 
dat videovergaderingen leiden tot een zesvoudige verbetering 
in productinnovatie, besluitvorming en de klantervaring .1

Maar welke videovergadertools zijn het meest geschikt 
voor uw organisatie? Stel uzelf deze vijf belangrijke 
vragen:

1 . Is de oplossing gebruiksvriendelijk? 
2 . Levert de oplossing een consistente ervaring op? 
3 . Is de oplossing makkelijk te implementeren en beheren? 
4 . Is de oplossing flexibel? 
5 . Is de oplossing schaalbaar?

van de bedrijfsleiders zegt dat 
ze van plan zijn om een beleid 
en technologie in te voeren om 
een flexibel personeelsbestand 
op afstand te ondersteunen1

van de vergaderingen omvat 
deelnemers op afstand 
via audio-, video- en/of 
webvergaderingen2
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Gebruiksgemak is een topprioriteit bij de aanschaf van 
videovergaderoplossingen door organisaties .3 Als de technologie 
moeilijk te gebruiken of begrijpen is, zullen mensen het waar 
mogelijk vermijden . Aan de andere kant verhoogt u de acceptatie 
door oplossingen aan te bieden waarmee gebruikers overal in 
minimale stappen vergaderingen kunnen starten en kunnen 
werken met bekende videosoftwaretoepassingen .

 � Begin videosamenwerking met weinig of geen training

 � Start of beëindig een videovergadering met één aanraking dankzij 
Logitech Tap

 � Voeg plug-and-play-headsets en webcams toe voor persoonlijke 
samenwerking
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Door in elke ruimte een consistente videovergaderervaring 
te bieden, zorgt u ervoor dat iedereen in het bedrijf toegang 
heeft tot iedere ruimte en snel videovergaderingen te starten 
of hieraan deelnemen . Door die ervaring te reproduceren voor 
persoonlijke werkplekken en medewerkers op afstand, stimuleert 
u samenwerking aangezien werknemers tussen persoonlijke en 
gedeelde vergaderruimtes schakelen .

LEVERT DE OPLOSSING 
EEN CONSISTENTE 
GEBRUIKERSERVARING,  
WAAR EN WANNEER DAN OOK?

 � Zorg voor een consistente vergaderervaring in elke vergaderruimte

 � Profiteer van de ingebouwde integraties voor Google® Meet,  
Microsoft® Teams en Zoom Rooms

 � Breid de vertrouwde vergaderervaring uit naar degenen die op 
afstand werken

WAAROM LOGITECH?
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3IS DE OPLOSSING MAKKELIJK TE 
IMPLEMENTEREN EN BEHEREN IN 
VERSCHILLENDE LOCATIES?

Uw videovergaderoplossing moet niet alleen eenvoudig 
te gebruiken zijn voor de deelnemers aan de vergadering, 
het moet ook gemakkelijk te installeren en te 
onderhouden zijn voor IT . Dit is vooral belangrijk als u 
de technologie snel en met minimale inspanning in 
meerdere kantoren en locaties moet implementeren .

 � Gebruik meerdere bevestigingsopties om Logitech-
videovergaderoplossingen te installeren waar u maar 
wilt

 � Houd uw vergaderruimtes netjes met zorgvuldig 
ontworpen kabelbeheer 

 � Vergaderruimtes, apparaten en software vanaf elke 
plek met Sync inrichten en beheren

WAAROM LOGITECH?
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4 IS DE OPLOSSING FLEXIBEL, EN 
GEEFT HET DE IT-AFDELING EN 
EINDGEBRUIKERS EEN KEUZE?

Keuze is tegenwoordig zeer aantrekkelijk . Idealiter werkt 
uw videovergaderhardware probleemloos met gangbare 
softwaretoepassingen zoals Google Meet, Microsoft 
Teams en Zoom Rooms . Voor meer flexibiliteit moet het 
integratiemogelijkheden bieden met meerdere partners, zodat 
u uw favoriete pc-leverancier kunt blijven gebruiken .

 � Onze samenwerkingstools zijn onafhankelijk op het gebied 
van videovergadersoftware en computerhardware

 � We werken samen met de toonaangevende 
softwareleveranciers om ervoor te zorgen dat onze hardware 
gecertificeerd en geïntegreerd is

 � We werken samen met toonaangevende partners om meer 
keuze en flexibiliteit te kunnen bieden

WAAROM LOGITECH?

https://www.logitech.com/video-collaboration/partners/collaboration-program.html#strategic-partners
https://www.logitech.com/video-collaboration/partners/collaboration-program.html#strategic-partners
https://www.logitech.com/video-collaboration/partners/collaboration-program.html#complementary-technologies
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Gezien het belang van een consistente ervaring moet een 
videovergaderoplossing gemakkelijk schaalbaar zijn, zodat deze kan 
worden ingezet voor tientallen, honderden, (of, voor internationale 
organisaties), misschien wel duizenden ruimtes . Het moet overal 
beschikbaar zijn en ondersteund worden . Het moet zo geprijsd zijn dat 
het breed kan worden ingezet . En het moet mogelijk zijn de oplossing op 
afstand te beheren, om het voor IT zo makkelijk en snel mogelijk te maken .

IS DE OPLOSSING 
SCHAALBAAR 
BINNEN UW 
ORGANISATIE?

 � Implementeer betaalbaar videovergaderingen in elke vergaderruimte 
met producten die zo geprijsd zijn dat ze op schaal kunnen worden 
ingezet

 � Krijg zicht op de vergaderruimtes en los problemen op voordat ze een 
vergadering verstoren

 � Profiteer van een wereldwijd netwerk van partners voor ondersteuning 
en productbeschikbaarheid

WAAROM LOGITECH?
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LOGITECH-OPLOSSINGEN VOOR 
VIDEOSAMENWERKING. MAAK EEN 
GOED DOORDACHTE INVESTERING.
Zorg dat u zeker de juiste vragen stelt als u een videovergaderoplossing voor uw bedrijf overweegt . En nog 
belangrijker, is de oplossing eenvoudig in gebruik voor de werknemers? 

Ontdek hoe de juiste videovergadertools de manier waarop mensen vergaderen kunnen transformeren .

Neem contact met ons op voor meer informatie over Logitech-producten voor videosamenwerking .  
www .logitech .com/vc

https://www.logitech.com/en-us/video-collaboration/resources/think-tank/whitepapers/whitepaper-responding-disruptive-shifts-workplace.html
http://www.logitech.com/vc

