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WIJ VERBINDEN MENSEN OP DE
VOLGENDE MANIEREN
Poly (voorheen Polycom en Plantronics) is een
wereldwijd communicatiebedrijf dat authentiek
samenwerken met end-to-end-oplossingen
mogelijk maakt.
Poly zoekt nieuwe manieren om audio- en
videocommunicatie te verbeteren en een faceto-face-ervaring na te bootsen.
Om intimiteit te creëren.
Om muren weg te halen en afstanden te overbruggen.
Communiceren met één persoon, meerdere personen
of groepen mensen.
Onze hoogwaardige headsets, spraak-, video- en
samenwerkingsoplossingen werken eenvoudig en
flexibel. Poly is echt een one-stop-shop voor alle
samenwerkingsapparaten.
Onze oplossingen beschermen uw investeringen door
bestaande apparatuur voor video- en spraakconferenties
samen te laten werken met uw huidige en toekomstige
samenwerkingsplatformen. Ons professioneel supportteam helpt u de oplossingen te implementeren
en gebruiken.
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END-TO-END-OPLOSSINGEN VAN POLY
DE BESTE SAMENWERKINGSERVARING.

ONZE WAARDE VOOR ONZE KLANTEN EN PARTNERS

•	
Wij maken samenwerken en het leggen van contact eenvoudig.
En proberen interacties zo levensecht als mogelijk te maken

•	
Bedrijfsleiders: meer manieren om de communicatie en samenwerking
te verbeteren en daarmee de productiviteit te verhogen

•	
Wij bieden ook inzicht in het beheer van de oplossingen om de ervaring
nog beter, slimmer en gemakkelijker te maken

•

I T-managers: one-stop-shopping voor al uw communicatieapparatuur
met inzichten die helpen om te anticiperen op onderhoudsbehoeften,
problemen op afstand op te lossen en de manier waarop gebruikers met
hun systemen en werkomgeving omgaan te verduidelijken

•

 akelijke partners: een betrouwbare partner die uw bedrijf begrijpt
Z
en aanvult en klanten meer geeft van wat ze willen

• Onze service-experts helpen bij het afstemmen van de technologie
op uw specifieke behoeften om langetermijnsucces te garanderen
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HUDDLE				RUIMTE
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HUDDLE-RUIMTE

VIDEOSYSTEMEN

IDEAAL VOOR
Huddle-ruimtes die een all-in-one video-oplossing
nodig hebben

IDEAAL VOOR
Huddle-ruimtes die via usb verbinding moeten
maken met meerdere Video-as-a-Serviceplatformen (VaaS)

NIEUW

NIEUW

POLY STUDIO X30*

POLY STUDIO

•

Verbinding maken met elk ecosysteem voor
systeemeigen ervaring - geen pc of Mac nodig

•

Beste geluidskwaliteit in zijn klasse

•

Automatische tracking van sprekers

•

Geavanceerde audio-onderdrukking

•

•

Aansluiten op een op standaarden gebaseerd
netwerk

Centraal beheer om de IT-afdeling
te ontlasten

•

Geschikt voor 4K Ultra HD

•

Ingebouwde functie voor het draadloos delen van
content met Miracast-, Airplay- en Poly Contentapp (alleen op basis van standaarden)

•

*Ondersteuning van Microsoft Teams 2020

© 2020 PLANTRONICS, INC.
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HUDDLE-RUIMTE

CAMERA’S

IDEAAL VOOR
Persoonlijke werkplekken en kleine
vergaderruimtes die een compacte usbvideocamera nodig hebben

IDEAAL VOOR
Huddle-ruimtes en kleine vergaderruimtes
die een handsfree camera voor tracking van
sprekers nodig hebben

EAGLEEYE MINI

EAGLEEYE CUBE

•

•

Handsfree, intelligente groepskadering

•

4K-sensor en 5x digitale zoom

•

Twee ingebouwde microfoons met een
kristalheldere ontvangst voor rijkere
discussies

•

Consistente prestaties voor kleine
groepen door integratie met RealPresence
Group-serie en Poly Trio met
VisualPro

HD-opnamen in 1080p60 met
levensechte beelden, kleurverzadiging
en helderheid voor de meest nauwkeurige
kleurweergave en levensechte beelden

•

4x elektronische zoom en een
gezichtsveld van 74 graden

•

Gelijktijdige videostream

•

Installatie binnen enkele seconden - geen
stuurprogramma's nodig

© 2020 PLANTRONICS, INC.
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HUDDLE-RUIMTE

AUDIO

IDEAAL VOOR
Kleinere ruimtes die een uitzonderlijke
kwaliteit van audio-conferencing vereisen

IDEAAL VOOR
Kleine huddle-ruimtes die een draadloze
bluetooth-speakerphone nodig hebben

IDEAAL VOOR
Kleine vergaderruimtes of kantoren die
een analoge speakerphone nodig hebben

TRIO 8300

CALISTO 7200

VOICESTATION 300

•

Legendarische spraakkwaliteit en een
ontvangst van tot wel 3,7 meter

•

Verbinden met een pc via usb of mobiele
telefoon via bluetooth

•

Ruimtedekking van 360 graden en een
ontvangst van tot wel 2 meter

•

Vergaderingen starten en eraan
deelnemen met één druk op de knop

•

•

•

Maakt verbinding met meerdere SIPplatformen tegelijk mogelijk

De Poly NoiseBlock-technologie
onderdrukt automatisch
achtergrondgeluid zonder spraak

Met Poly Acoustic Clarity en dynamische
ruisonderdrukking voor een helder,
natuurlijk geluid

•

•

Audioconnectiviteit voor mobiele
telefoons

Maximaal 10 uur gesprekstijd bij
eenmaal opladen

Eenvoudig te gebruiken en te installeren
– past in elk analoog telefoonstopcontact

•

Ondersteunt Zoom

NIEUW

•

© 2020 PLANTRONICS, INC.
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VERGADER		RUIMTE
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VERGADERRUIMTE

VIDEOSYSTEMEN

IDEAAL VOOR
Middelgrote tot grote ruimtes die behoefte
hebben aan aangepaste videoconferencing

IDEAAL VOOR
Kleine tot middelgrote ruimtes die alles-in-éénvideoconferencing nodig hebben

IDEAAL VOOR
Kleine tot grote conferentieruimtes die native
zijn verbonden met Microsoft Teams

NIEUW

NIEUW

G7500

POLY STUDIO X50

POLY MTR-BUNDELS

•

Ultra HD 4K-resolutie voor video en content

•

•

•

Content wordt draadloos gedeeld vanaf
elk willekeurig apparaat

Verbinding maken met elk ecosysteem voor
systeemeigen ervaring - geen pc of Mac nodig

Biedt de beste audio- en video-ervaring
met Poly usb-randapparatuur

•

Geavanceerde audio-onderdrukking

•

•

Aansluiten op een op standaarden
gebaseerd netwerk

•

Geschikt voor 4K Ultra HD

Een combinatie van een intuïtieve
gebruikerservaring van Microsoft Teams
Rooms met een krachtige video- en
audio-ervaring

•

Ingebouwde functie voor het draadloos
delen van content met Miracast-, Airplayen Poly Content-app (alleen op basis van
standaarden)

•

Verbinden met HP en Lenovo
MTA-oplossingen

•

Eén gebruikersinterface voor het delen van
content en videoconferencing

•

Annotaties van content en digitale
whiteboarding

Ook geschikt voor HUDDLE-RUIMTE
© 2020 PLANTRONICS, INC.
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VERGADERRUIMTE

COMPLETE OPLOSSINGEN

IDEAAL VOOR
Middelgrote tot grote kamers die eenvoudig
te implementeren video nodig hebben

IDEAAL VOOR
Fortune 500-bedrijven met grote videoruimtes

IDEAAL VOOR
Fortune 500-bedrijven met middelgrote
videoruimtes

MEDIALIGN

REALPRESENCE IMMERSIVE STUDIO

REALPRESENCE IMMERSIVE
STUDIO FLEX

•

•

Een indrukwekkende gebruikerservaring
dankzij een mediawand van bijna 5,5
meter, drie 84 inch schermen met dunne
rand in 4K UltraHD en flexibele plaatsing
van content zodat alles en iedereen
duidelijk zichtbaar zijn

•

Verbluffende videokwaliteit op 4K 65
inch schermen die superdun zijn

•

Verrassend betaalbare oplossing die
een uitmuntende ervaring binnen
budget biedt

Biedt plaats aan 21 deelnemers die
allemaal duidelijk zichtbaar zijn op
het scherm - of ze nu zitten, staan of
rondlopen

•

Flexibele mogelijkheden zodat u het
systeem op uw behoeften en budget
kunt aanpassen

Ongeëvenaarde gebruikerservaring met
handsfree camerabediening, eenvoudige
touch-interface en audio-innovaties
om afleiding te elimineren

•

Werkt met het breedste scala aan
UC-netwerken

•

Eenvoudig, alles-in-één-pakket voor
eenvoudige wereldwijde implementatie

•

HD-videoconferencing, vergaderingen
met levensechte kleuren en details

© 2020 PLANTRONICS, INC.
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VERGADERRUIMTE

AUDIO

IDEAAL VOOR
Grotere kamers die de beste prestaties op het
gebied van conferentietelefoons nodig hebben
met een eenvoudige touch-interface

IDEAAL VOOR
Middelgrote ruimtes die robuuste
audioconferencing met een eenvoudige touchinterface vereisen

IDEAAL VOOR
Kleine tot middelgrote vergaderruimtes
die analoge conferencing nodig hebben

TRIO 8800

TRIO 8500

SOUNDSTATION2

•

Legendarische spraakkwaliteit met
maximale opnameafstand van 6 meter en
22 kHs audio

•

Legendarische spraakkwaliteit met audio
van 14 kHs, tot een bereik van 4,3 meter

•

•

Vergaderingen starten en eraan
deelnemen met één druk op de knop

•

Vergaderingen starten en eraan
deelnemen met één druk op de knop

Microfoons van 360 graden met een bereik
van 3 meter, ideaal voor kleine en middelgrote
vergaderruimtes

•

•

Maakt verbinding met meerdere
platforms mogelijk

Poly Acoustic Clarity en Dynamic Noise
Reduction-technologie voor een uitzonderlijke
spraakkwaliteit

•

Audioconnectiviteit vanaf mobiele
apparaten (usb, bluetooth)

•

Eenvoudige installatie en gebruik van
standaardtelefoonlijnen; geen technische
kennis vereist

•

Gecertificeerde conferentietelefoon voor
Microsoft Teams en Skype for Business

•

Poort, die verbinding maakt met mobiele
telefoons om te kunnen bellen vanuit ruimtes
zonder een analoge telefoonlijn, of met een pc
voor internetbellen
PAGINA 13

FAVORIET VAN DE KLANT

•

Maakt verbinding met meerdere
platforms mogelijk

•

Audioconnectiviteit vanaf mobiele
apparaten (usb, bluetooth)

•

Gecertificeerde conferentietelefoon voor
Microsoft Teams en Skype for Business

© 2020 PLANTRONICS, INC.

VERGADERRUIMTE

VIDEO-ACCESSOIRES TRIO

IDEAAL VOOR
Kleine tot middelgrote ruimtes die video en het
delen van content moeten toevoegen aan hun
Poly Trio

IDEAAL VOOR
Middelgrote tot grote ruimtes die video en het
delen van content moeten toevoegen aan hun
Poly Trio

TRIO VISUAL+

TRIO VISUALPRO

•

Ondersteunt één scherm en EagleEye
usb-cameraopties

•

•

Draadloze en bekabelde mogelijkheid
om content te delen

Ondersteunt enkele of dubbele schermen
en geavanceerde EagleEye-camera's
(HDCI)

•

•

Eenvoudige plug-and-play voor
direct gebruik

Draadloze en bekabelde mogelijkheid
om content te delen

•

Eenvoudige plug-and-play voor
direct gebruik

•

Ondersteunt gelijktijdig meerdere
platformen en diensten voor
videoconferencing

•

Ondersteunt gelijktijdig meerdere
platformen en diensten voor
videoconferencing

OPMERKING: alleen voor gebruik met Poly
Trio-conferencing oplossingen
© 2020 PLANTRONICS, INC.

OPMERKING: alleen voor gebruik met Poly
Trio 8800 en 8500
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VERGADERRUIMTE

CAMERA’S

IDEAAL VOOR
Kleine tot middelgrote ruimtes waarbij tracking
van sprekers nodig is en analyse van gegevens

IDEAAL VOOR
Middelgrote en grote kamers die een
hoogwaardige camera voor tracking van
sprekers nodig hebben

EAGLEEYE PRODUCER

EAGLEEYE DIRECTOR II

•

HD-opnamen tot maximaal 1080p60

•

•

Ideaal voor kleine tot middelgrote
ruimtes en biedt gebruikers een
betaalbare telepresence-ervaring
zonder handmatige tussenkomst

Ongelooflijke details en natuurlijke
kleuren in full 1080p60

•

12x optische zoom, een groot kijkbereik
en extra dekking zonder kwaliteitsverlies

•

Eenvoudig te installeren met
groepsvideo-oplossingen van Poly of als
usb-camera

•

Houdt continu de activiteiten in de ruimte
bij, plaatst deelnemers automatisch in
een kader en levert krachtige analytische
gegevens

© 2020 PLANTRONICS, INC.
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VERGADERRUIMTE

GEÏNSTALLEERDE AUDIO

IDEAAL VOOR
Grote ruimtes die geavanceerde, configureerbare
conferencing nodig hebben in ruimtes met een
lastige akoestiek

SOUNDSTRUCTURE
•

Geïnstalleerde audio-oplossing voor akoestische
uitdagingen van de vergaderruimte tot
het auditorium

•

Gemakkelijke installatie en configuratie, zelfs
voor zeer grote of complexe systemen met
SoundStructure Studio-configuratiesoftware en
Polycom OBAM (one big audio matrix)

•

Ongeëvenaarde AEC (Stereo Acoustic Echo
Cancellation)

•

Baanbrekende feedbackonderbreking, die meer
flexibiliteit biedt ten aanzien van de plaatsing van
de microfoon, spreker, luidsprekers en
spraakversterking

© 2020 PLANTRONICS, INC.
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AAN HET BUREAU

© 2020 PLANTRONICS, INC.

PAGINA 17

AAN HET BUREAU

HEADSETS MET SNOER

IDEAAL VOOR
Kenniswerkers die op zoek zijn naar een bedrade
headset met microfoons in de oorschelpen voor
open kantoorruimtes met veel lawaai

IDEAAL VOOR
Kenniswerkers die veel telefoneren en een headset
met snoer nodig hebben voor pc-telefonie

IDEAAL VOOR
Kenniswerkers die behoefte hebben aan een
instapmodel headset met snoer voor pc-telefonie

BLACKWIRE 7225

BLACKWIRE 5200-SERIE

BLACKWIRE 3200-SERIE

•

De Active Noise Cancelling (ANC) helpt bij
het blokkeren van storende geluiden

•

Pc en Mac via usb, smartphones en tablet
via 3,5 mm

•

Lichte metalen hoofdbeugel biedt duurzaamheid
en een aanpasbare, comfortabele pasvorm

•

Baanbrekend ontwerp met microfoons in de
oorschelpen met heldere spraaktechnologie
van Poly

•

Intuïtieve geïntegreerde knoppen voor
beantwoording/beëindiging van oproepen
en volume-/muteregeling

•

Kunstleren oorkussens kunnen gedraaid worden
voor eenvoudige draagbaarheid (C3215/C3225)

•

•

Dynamic Mute Alert merkt dat u praat
terwijl muten is ingeschakeld en stuurt
u een waarschuwing

•

Dynamische equalizerfunctie past zich
automatisch aan spraak en multimedia aan

Intuïtieve bediening in het snoer voor het
aannemen/beëindigen van gesprekken,
mute, volume +/-

•

Microsoft Teams-gecertificeerd (2020)

•

•

usb-a- of usb-c-connectiviteit

•

Ondersteunt Zoom

Mobiele connectiviteit met usb/usb-c met
3,5 mm (C3215/C3225)

•

Microsoft Teams-gecertificeerd (2020)

•

Ondersteunt Zoom

•

Ondersteunt Zoom

NIEUW

© 2020 PLANTRONICS, INC.
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AAN HET BUREAU

DRAADLOZE DECT HEADSETS

IDEAAL VOOR
Bedrijfs- en callcenter-professionals die
verbinding moeten maken met vaste telefoons,
pc's, en/of mobiele apparaten

IDEAAL VOOR
Kantoormedewerkers die behoefte hebben aan
werkruimte, mobiliteit van headsets, bereik en
connectiviteit met hun vaste telefoon

NIEUW

NIEUW

SAVI 8200 OFFICE- EN UC-SERIE

SAVI 7200 OFFICE-SERIE

•

Enige DECT™-headset met actieve
ruisonderdrukking (Savi 8220)

•

Bereik van maximaal 120 meter

•

Gecertificeerd volgens de officiële DECT™
Forum-veiligheidsnormen

•

Gesprekstijd tot wel 12 uur na
iedere oplaadbeurt

•

Microfoon met ruisonderdrukking en functie die
het geluid van gesprekken in de nabijheid beperkt

•

Vergaderen met maximaal vier headsets
op één basisstation

•

Nieuwste DECT™-technologie breedbandaudio
ondersteunt zonder dat dit invloed heeft
op het aantal gebruikers

•

Microsoft Teams-gecertificeerd (2020)

•

Ondersteunt Zoom

Ook geschikt voor KLANTENSERVICE
© 2020 PLANTRONICS, INC.
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AAN HET BUREAU

DRAADLOZE HEADSETS MET BLUETOOTH

IDEAAL VOOR
Kantoormedewerkers die een hoogwaardige
stereo bluetooth-headset nodig hebben

IDEAAL VOOR
Kantoormedewerkers die voortdurend op kantoor
rondlopen en die gesprekken moeten aannemen via
hun pc en mobiele apparaten

FAVORIET VAN DE KLANT
VOYAGER FOCUS UC

VOYAGER 4200 UC-SERIE

•

Actieve ruisonderdrukking (ANC) helpt geluiden
in lawaaiige omgevingen te blokkeren

•

Verkrijgbaar in twee draagvarianten: hifi-stereo
of mono

•

Slimme sensoren sturen gesprekken door en
beantwoorden en muten deze automatisch

•

Flexibele microfoonspreekbuis en ergonomisch
ontwerp voor langdurig draagcomfort

•

Het hifi-stereogeluid zorgt voor een intensere
ervaring

•

Dit klasse 1 bluetooth-apparaat heeft een bereik
van maximaal 30 meter

•

U wordt gewaarschuwd als u probeert te praten
terwijl de mute-functie is ingeschakeld

•

Tot 12 uur gesprekstijd en 15 uur luistertijd

•

Microsoft Teams-gecertificeerd (2020)

•

Ondersteunt Zoom

•

Microsoft Teams-gecertificeerd (2020)

•

Ondersteunt Zoom

Ook geschikt voor ONDERWEG
© 2020 PLANTRONICS, INC.

Ook geschikt voor ONDERWEG
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AAN HET BUREAU

DRAADLOZE HEADSETS MET BLUETOOTH

IDEAAL VOOR
Kantoormedewerkers en mobiele professionals
die handsfree willen bellen en gebeld willen
worden op kantoor en daarbuiten

IDEAAL VOOR
Kantoormedewerkers en mobiele professionals die
handsfree willen bellen en gebeld willen worden
zonder last te hebben van het lawaai op kantoor

VOYAGER 5200 OFFICE-SERIE

VOYAGER 4200 OFFICE-SERIE

•

Maak verbinding met uw vaste telefoon, pc/
Mac of uw mobiele telefoon via bluetooth

•

Maak verbinding met uw vaste telefoon, pc/
Mac of uw mobiele telefoon via bluetooth

•

Bereik van maximaal 75 meter (zonder
obstakels) met klasse 1 bluetooth-technologie

•

Bereik van maximaal 91 meter (zonder
obstakels) met klasse 1 bluetooth-technologie

•

Keuze uit de nieuwste usb-c of huidige usbbluetooth-connectiviteit

•

Keuze uit de nieuwste usb-c of huidige usbbluetooth-connectiviteit

•

Blijf de hele dag verbonden met de opties
van het oplaadstation

•

Blijf de hele dag verbonden met de opties
van het oplaadstation

•

Speciale Teams-knop in Microsoft Teamsversies

•

Speciale Teams-knop in Microsoft Teamsversies

•

Microsoft Teams-gecertificeerd (2020)

•

Microsoft Teams-gecertificeerd (2020)

© 2020 PLANTRONICS, INC.
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AAN HET BUREAU

TELEFOONSTATION

IDEAAL VOOR
De mobiele zakelijke gebruiker die op zoek is
naar desktopgesprekken en oplaadgemak

NIEUW
POLY ELARA 60-SERIE
•

Ontworpen voor de mobiele gebruiker
als een uitstekend functionerend
telefoonstation

•

Ingebouwd toetsenblok, plus headset,
luidspreker en handsetopties

•

Oplaadmogelijkheden voor
mobiele telefoons

•

Speciale Microsoft Teams-knop

© 2020 PLANTRONICS, INC.
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AAN HET BUREAU

IP-TELEFOON

IDEAAL VOOR
Kenniswerkers en managers die een gemiddeld
aantal gesprekken voeren of kleine kantoren die een
systeem met meerdere lijnen willen configureren

IDEAAL VOOR
Kenniswerkers die een betrouwbare verbinding
nodig hebben en die een gemiddeld aantal
gesprekken voeren

IDEAAL VOOR
Kantoormedewerkers, frontlijnmedewerkers en
winkelmedewerkers die een betrouwbare vaste
telefoon nodig hebben

VVX 450

VVX 350

VVX 250

•

Vaste IP-telefoon met kleurenscherm en
twaalf lijnen

•

Vaste IP-telefoon uit de middenklasse
met kleurenscherm en zes lijnen

•

Standaard vaste IP-telefoon met
kleurenscherm en vier lijnen

•

Bekroonde audio met Poly HD Voice en
Poly Acoustic Fence

•

Bekroonde audio met Poly HD Voice en
Poly Acoustic Fence

•

Bekroonde audio met Poly HD Voice en
Poly Acoustic Fence

•

Ondersteunt usb- en RJ9-headsets

•

Ondersteunt usb- en RJ9-headsets

•

Ondersteunt usb- en RJ9-headsets

•

Dubbele 10/100/1000 Ethernet-poorten
en wifi-ondersteuning met optionele
OBiWiFi5G usb-adapter

•

Dubbele 10/100/1000 Ethernet-poorten
en wifi-ondersteuning met optionele
OBiWiFi5G usb-adapter

•

Dubbele 10/100/1000 Ethernet-poorten
en wifi-ondersteuning met optionele
OBiWiFi5G usb-adapter

FAVORIET VAN DE KLANT

© 2020 PLANTRONICS, INC.
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AAN HET BUREAU

IP-TELEFOON

IDEAAL VOOR
Gebruikers die af en toe vanuit lobby’s en
algemene ruimten bellen en betrouwbare
spraakverbindingen nodig hebben

IDEAAL VOOR
Kenniswerkers of administratieve medewerkers
die veel telefoneren

Mobiele medewerkers die volledige toegang nodig
hebben tot zakelijke telefoonfuncties op kantoor

VVX 150

OBI 2182

VVX D230

•

Een instapmodel vaste IP-telefoon met
Poly HD Voice, twee lijnen en Poly
Acoustic Fence

•

Zakelijke IP-telefoon met kleurenscherm, 12 lijnen
en ondersteuning voor 48 lijnen, tot maximaal 6
SIP-accounts

•

Uitbreidbare oplossing met ondersteuning tot
10 handsets per basisstation, 8 lijnen en 8
gelijktijdige gesprekken

•

Ondersteunt aangesloten RJ9-headsets
(geen usb)

•

Het grote kleurenscherm van 5 inch met levendige
kleuren biedt visuele informatie in één oogopslag

•

Functies die vergelijkbaar zijn met die van een
vaste telefoon

•

1 x 10/100 Ethernet-poort

•

Ingebouwde wifi van 2,4 GHz en 5 GHz 802.11ac

•

Tot 10 uur spreektijd en tot 100 uur standby-tijd

•

Inclusief beugel voor bureauhouder/
wandmontage

•

Breidt HD-spraakoproepen uit via draadloze
headsets of mobiele apparaten

•

•

Gecertificeerd voor Google Voice voor
G Suite

•

Gecertificeerd voor Google Voice voor G Suite

Draadloos bereik vanaf het basisstation tot
maximaal 50 meter binnenshuis en maximaal
300 meter buitenshuis

•

Gecertificeerd voor Google Voice voor G Suite
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AAN HET BUREAU

MEDIATELEFOONS

IDEAAL VOOR
Managers en leidinggevenden die een eigen
telefoon van Microsoft Teams willen met een
groter scherm

IDEAAL VOOR
Kenniswerkers die een eigen telefoon van
Microsoft Teams nodig hebben

IDEAAL VOOR
Algemene of instapmodel telefoons voor
Microsoft Teams

NIEUW

NIEUW

NIEUW

CCX 600

CCX 500

CCX 400

•

7-inch multi-touch LCD-scherm, 2 usbpoorten (type A en type C), geïntegreerde
bluetooth en wifi

•

5-inch multi-touch LCD-scherm,
2 usb-poorten (type A en type C),
geïntegreerde bluetooth

•

Ondersteuning van Microsoft Teams;
Skype for Business en OpenSIP (in 2020)

•

•

Speciale Microsoft Teams-knop

•

Speciale Microsoft Teams-knop

De dubbelzijdige standaard ondersteunt
wandmontage of gebruik op een bureau

•

U kunt kiezen om wel of geen
handsetmodel te gebruiken met
de headset

•

U kunt kiezen om wel of geen
handsetmodel te gebruiken met
de headset

•

5-inch multi-touch LCD-scherm; 1 usbpoort type A

•

•

Microsoft Teams-gecertificeerd in 2020

Wifi- en bluetooth-ondersteuning via
optionele usb-dongle

•

Microsoft Teams-gecertificeerd (2020)
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ONDERWEG
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ONDERWEG

DRAADLOZE HEADSETS MET BLUETOOTH
IDEAAL VOOR
Professionals die werken in afleidende
omgevingen, onderweg of op kantoor

IDEAAL VOOR
Zakelijke en externe professionals die behoefte
hebben aan een comfortabele bluetoothnekbeugel met oordopjes

IDEAAL VOOR
Mobiele, zakelijke gebruikers die een
onopvallende, draagbare bluetooth-headset
nodig hebben

VOYAGER 8200 UC

VOYAGER 6200 UC

VOYAGER 5200 UC

•

Twee-aan-twee gekoppelde, omni-directioneel
gerichte microfoons in de oorschelp met
verbeterde digitale signaalverwerking (DSP)

•

Microfoons in de oorschelpen met vier omnidirectioneel gerichte microfoons en actieve
ruisonderdrukking (ANC)

•

Draagcomfort de hele dag door, discrete draagstijl

•

Heldere en professionele communicatie

•

Actieve ruisonderdrukking (ANC) op twee niveaus,
zodat u zelf kunt kiezen in welke mate u noisecancelling wilt instellen

•

Oordopjes met comfortabele pasvorm voor hifistereogeluid

•

Connectiviteitsopties (vaste telefoon, pc/Mac
of mobiel)

•

De nekbeugel trilt bij inkomende oproepen

•

Altijd en overal opladen met draagbare oplaadetui

•

Slimme sensoren sturen gesprekken door en
beantwoorden en muten deze automatisch

•

Kan worden gekoppeld met maximaal acht
apparaten en kan tegelijkertijd op twee apparaten
worden aangesloten

•

Microsoft Teams-gecertificeerd (2020)

•

Microsoft Teams-gecertificeerd (2020)

•

Microsoft Teams-gecertificeerd (2020)

•

Ondersteunt Zoom

•

Ondersteunt Zoom

•

Ondersteunt Zoom

FAVORIET VAN DE KLANT

Ook geschikt voor AAN HET BUREAU
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Ook geschikt voor AAN HET BUREAU
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ONDERWEG

SPEAKERPHONES

IDEAAL VOOR
Mobiele werkers die behoefte hebben aan een
lichtgewicht en flexibele luidspreker

IDEAAL VOOR
Externe werkers die behoefte hebben aan plugand-play USB-speakerphone

CALISTO 5200

CALISTO 3200

•

Plug-and-play usb of 3,5 mm
kabelaansluiting met handig
snoerbeheer

•

Plug-and-play usb-aansluiting met handig
snoerbeheer

•

•

Verbluffende geluidskwaliteit met fullduplex audio, dekking van 360 graden
Dynamic Mute Alert

Verbluffende geluidskwaliteit met fullduplex audio, dekking van 360 graden
Dynamic Mute Alert

•

•

Compact en draagbaar, inclusief
draagetui

Compact en draagbaar, inclusief
draagetui

•

•

Microsoft Teams-gecertificeerd (2020)

Speciale Microsoft Teams-knop in
Microsoft Teams-versie

•

Ondersteunt Zoom

•

Microsoft Teams-gecertificeerd (2020)

•

Ondersteunt Zoom
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KLANTEN					SERVICE
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KLANTENSERVICE
IDEAAL VOOR
Contactcentermedewerkers die de hele dag een
eersteklas headset nodig hebben

IDEAAL VOOR
Contactcentermederwerkers die de hele
dag een headset gebruiken

IDEAAL VOOR
Het aansluiten van headsets op pc-softphones
in callcenters

ENCOREPRO 700-SERIE

ENCOREPRO 500-SERIE

USB-AUDIOPROCESSORS UIT DE DA-SERIE

•

Uitschuifbare spreekbuis voor maximale
spraakontvangst en ruisonderdrukking

•

•

Call controls en Quick Disconnect voor
extra bewegingsvrijheid

•

Hoogwaardige materialen zorgen
ervoor dat de headset de hele dag
comfortabel zit

Verbindingsstukken van
vliegtuigaluminium; constructie van
verlengde microfoon uit één stuk

•

Hoorbare en zichtbare signalen voor
optimale plaatsing van de microfoon

•

Uitstekende ruis- en echo-onderdrukking
voor rijkere, duidelijkere gesprekken

Hoogwaardige breedbandaudioondersteuning met SoundGuard®gehoorbescherming

Downloadbare firmware-updates

Hoogwaardige breedbandstereo
audio-ondersteuning met SoundGuard®
DIGITAL-gehoorbescherming

•

•

•

•

Optioneel: verlengde microfoon
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IT-TOOLS
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IT-TOOLS

BEHEERHULPMIDDELEN

IDEAAL VOOR
Ondernemingen die audio- en videoapparatuur
van Poly moeten beheren

IDEAAL VOOR
Serviceproviders die klanten zeer zorgvuldig beheer
aanbieden van investeringen in vaste telefoons en
conferentietelefoons van Poly

IDEAAL VOOR
IT-teams die op afstand headsets
moeten beheren

POLYCOM DEVICE MANAGEMENT
SERVICE FOR ENTERPRISE

POLYCOM DEVICE MANAGEMENT
SERVICE FOR SERVICE PROVIDERS

PLANTRONICS MANAGER PRO

•

Vereenvoudig de implementatie en het
beheer van uw audio- en videoapparatuur
van Poly

•

•

Verkrijg inzicht

•

•

Eenvoudige controle, en makkelijk
problemen oplossen - waar u ook bent

•

•

Probleemoplossing op afstand

•

Vertrouw op veilige en schaalbare
diensten

Problemen op afstand oplossen, tijd
en geld besparen en tegelijkertijd de
klanttevredenheid verhogen

Vereenvoudig headsetbeheer
en -adoptie

•

Vertrouw op een veilige en schaalbare
oplossing

•

Profiteer van flexibiliteit en verlaag
de kosten door over te stappen op een
cloudarchitectuur

© 2020 PLANTRONICS, INC.

Profiteer van geavanceerde provisioning
van apparaten voor een consistente
werking en gebruikservaring
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IT-TOOLS

SAMENWERKINGSSOFTWARE

IDEAAL VOOR
Bridging, beheer, firewall traversal en analyse voor
volledige controle binnen uw eigen datacenter

REALPRESENCE CLARITI
•

Flexibele implementatie op uw eigen
hardwareservers, private cloud
of een combinatie van beide

•

Eenvoudige licenties die meegroeien met
uw behoeften

•

Inclusief desktop-, mobiele en softwebclients, zodat gebruikers vanaf elke
locatie probleemloos verbinding kunnen
maken
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IT-TOOLS

INTEROPERABILITEIT

IDEAAL VOOR
Organisaties die op standaarden gebaseerde
videoapparaten moeten verbinden met Microsoft
Teams en Skype for Business
REALCONNECT
•

Cloudgebaseerde service voor videointeroperabiliteit om optimaal gebruik
te kunnen maken van de RealPresence
Clariti-samenwerkingsinfrastructuur

•

Biedt connectiviteit van op standaarden
gebaseerde video-endpoints tot
vergaderingen van Microsoft Teams
via Outlook-agenda's

•

Geeft klanten de kans om optimaal
gebruik te maken van bestaande videoelementen en om te migreren
naar Microsoft Teams
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ONDERSTEUNING EN
					 DIENSTEN
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ONDERSTEUNENDE DIENSTEN
IDEAAL VOOR
IT-managers die hulp nodig hebben bij het
optimaal benutten van hun UC-endpoints,
vergaderruimtes en samenwerkingsnetwerk

IDEAAL VOOR
IT-managers die hulp zoeken bij het installeren
of verplaatsen van hun Poly-oplossingen

IDEAAL VOOR
IT-managers die verantwoordelijk zijn voor
samenwerkingsoplossingen

ADVIES

IMPLEMENTATIE

ONDERSTEUNING

•

Uitgebreid team van virtuele experts

•

Eenvoudige implementatie in productieomgeving

•

•

Profiteer van de tientallen jaren ervaring
van UC&C-specialisten

•

Single-source oplossing voor een soepele en
probleemloze implementatie

Uitgebreide technische ondersteuning van 8x5
en 24x7

•

•

Plan de optimale oplossing om
implementatierisico's te beperken

•

Sneller rendement op uw investering door uw
samenwerkingsoplossing snel te installeren, te
implementeren en te integreren

Toegang tot software-upgrades en -updates zodra
deze beschikbaar zijn

•

Directe vervanging van onderdelen

•

Ondersteuningsopties om aan de wensen van de
klant te voldoen

•

Stimuleer adoptie binnen de organisatie

© 2020 PLANTRONICS, INC.
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ONDERSTEUNENDE DIENSTEN
IDEAAL VOOR
IT-managers die ervoor willen zorgen dat hun
UC-omgevingen optimaal functioneren

IDEAAL VOOR
IT-professionals en -leiders die de waarde van hun
investering in headsets willen maximaliseren

IDEAAL VOOR
IT-managers die het hosten en het dagelijkse beheer
van hun UC-oplossingen willen uitbesteden

OPTIMALISATIEDIENSTEN

HEADSETDIENSTEN

BEHEERDE DIENSTEN

•

Optimaliseer uw Polyinfrastructuuroplossingen zodat ze
presteren op het hoogste niveau

•

Een reeks services voor een betere
planning, implementatie, adoptie,
levensduur en vervanging van headsets

•

De prestaties van uw
samenwerkingsoplossing
op afstand controleren en beheren

•

Maximaliseer de waarde van uw UC&Cinvestering, terwijl u de implementatie en
optimalisatie van de prestaties versnelt

•

Beperk interferentie in werkruimtes met
dichtheidsanalyses tot een minimum

•

•

•

Volg de upgradeprocedures van experts
die een minimale impact hebben op het
gebruik van uw oplossing

Probleemloze installatie en
implementatie, met hulp van de
eindgebruiker om de adoptie en
productiviteit te versnellen

Voorspelbare betrouwbaarheid,
beschikbaarheid en beveiliging van uw
bedrijfskritieke samenwerkingsoplossing

•

Microsoft Teams-services en
migratie vanuit Skype for Business
of Legacy PBX naar Microsoft Teams

•

Kant-en-klare zakelijke apps om de
productiviteit van eindgebruikers
te verbeteren en beheertaken te
stroomlijnen

•

Wereldwijde dekking 24 uur per dag, 7
dagen per week
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•

De levensduur van de headset
maximaliseren en de voorraad
nauwkeurig beheren
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Poly Executive Experience Center
Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Nederland
Telefoonnr.: +31 (0)23 744 0600
Fax: +31 (0)23 744 0601

Contact: poly.com/contact
Sales: poly.com/contact-sales
Meer informatie online: poly.com
Poly-kantoren over de hele wereld: poly.com/office-locations
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