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VI KNYTTER MENNESKER SAMMEN, IKKE TING
Poly (tidligere Polycom og Plantronics) er et globalt
kommunikasjonsselskap som skaper autentiske,
menneskelige forbindelser og samarbeid med komplette
løsninger.
Poly finner nye måter å oppnå meningsfylt
kommunikasjon fra menneske til menneske innen lyd- og
videokommunikasjon, for å gjenskape opplevelsen av å
være ansikt til ansikt.
For å bygge opp intimitet.
For å bryte ned vegger og avstand.
Én til én. Én til mange. Mange til mange.
Våre høykvalitets hodesett, samt løsninger for tale,
video og interoperabilitet fungerer alle på en enkel
og fleksibel måte. Poly er en komplett butikk for hele
organisasjonens samarbeidsbehov, både for personer
og grupper.
Polys løsninger beskytter investeringene dine
ved å gjøre det mulig for eksisterende video- og
talekonferanseutstyr å benyttes med eksisterende og
fremtidige samarbeidsplattformer. Vårt Poly Professional
Services-team gir deg ekspertisen du trenger for å
planlegge, distribuere, drifte og støtte dine løsninger.
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POLY ENDE-TIL-ENDE-LØSNINGER
DEN BESTE ENDE-TIL-ENDE-SAMARBEIDSOPPLEVELSEN. PUNKTUM.

VÅR BETYDNING FOR KUNDENE OG PARTNERNE VÅRE

•	Du finner oss overalt hvor kommunikasjons- og samarbeidsskyer berører
enkeltpersoner. Vi gjør tilkoblingene dine enkle og samhandlingene dine
levende, slik at samarbeidet ditt er på et menneske-til-menneske-nivå,
mens teknologien tones ned i bakgrunnen

•	
Næringslivsledere – Flere måter å forbedre kommunikasjonen og
samarbeidet på, og dermed forbedre produktiviteten
•	
IT-ansvarlige – En komplett løsning for alle dine behov innen
kommunikasjonsenheter, med kunnskap som kan hjelpe deg å forutse
vedlikeholdsbehov, løse problemer eksternt og avsløre hvordan brukere
samhandler med systemene sine og arbeidsmiljøet

•	
Vi leverer også ledelsesinnsikt, bygget på data og analyser, for å gjøre at
alt fungerer bedre, smartere og enklere
•	
Våre serviceeksperter hjelper deg med å skreddersy teknologien etter dine
unike behov, og sikre din langsiktige suksess

•

 orretningspartnere – En pålitelig partner som forstår og utfyller
F
bedriften, og som gir våre kombinerte kunder mer av det de ønsker

LEDELSE
ANALYSE
INTEROPERABILITET

VIDEO

KONFERANSE

MØTEROM
KONFERANSEROM

SKRIVEBORD

HODESETT

PROGRAMVARE

VED SKRIVEBORDET
PÅ FARTEN

TJENESTER

IT-VERKTØY

STØTTE OG
TJENESTER

KUNDESERVICE
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SAMLINGS				STED
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MØTEROM

VIDEOSYSTEMER

IDEELL FOR
Møterom som trenger en alt-i-ett- videoløsning

IDEELL FOR
Møterom som må koble til flere video-as-aservice-plattformer (VaaS) via USB

NYHET

NYHET

POLY STUDIO X30*

POLY STUDIO

•

Koble deg til et hvilket som helst økosystem
for å få en integrert opplevelse – du trenger
ikke PC eller Mac

•

Den beste lydkvaliteten i sin klasse

•

Automatisk høyttalersporing

•

Avansert lydundertrykking

•

Sentralt styrt for å lette belastningen på IT

•

Koble til standardbasert nettverk

•

4K Ultra HD-kompatibel

•

Innebygd trådløs innholdsdeling med
Miracast-, Airplay- og Poly Content App (bare
standardbasert)

•

*Microsoft Teams-støtte 2020

© 2020 PLANTRONICS, INC.
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MØTEROM

KAMERAER

IDEELL FOR
Personlige arbeidsplasser og små møterom som
trenger et kompakt USB-videokamera

IDEELL FOR
Møterom og små konferanserom som trenger
kamera med håndfri høyttalersporing

EAGLEEYE MINI

EAGLEEYE CUBE

•

1080p60-innspilling i HD med ekte fargemetning
og lysstyrke for den mest nøyaktige
fargegjengivelsen og naturtro bilder

•

Håndfri, intelligent grupperamming

•

4K-sensor og 5x digital zoom

•

4x elektronisk zoom og 74-graders synsfelt

•

To innebygde mikrofoner med krystallklar
mikrofon for bedre samtaler

•

Videostrømming med simulcast

•

•

Installeres på sekunder – ingen drivere
er nødvendig

Konsistent ytelse for små grupper
gjennom integrering med RealPresence
Group Series og Poly Trio med VisualPro

© 2020 PLANTRONICS, INC.
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MØTEROM

LYD

IDEELL FOR
Mindre rom som krever eksepsjonell
kvalitet på lydkonferanser

IDEELL FOR
Små møterom som trenger en trådløs Bluetooth®høyttalertelefon

IDEELL FOR
Små konferanserom eller kontorer som trenger
en analog høyttalertelefon

TRIO 8300

CALISTO 7200

VOICESTATION 300

•

Legendarisk stemmekvalitet og opptil
3,7 m stemmeoppfangingsområde

•

Koble til PC via USB eller mobilenhet
via Bluetooth

•

360-graders romdekning med opptil
2 m stemmeoppfanging

•

Møtestart med én berøring

•

Gjør det mulig å koble til flere SIPplattformer samtidig

Poly NoiseBlock-teknologien fjerner
automatisk bakgrunnsstøy som ikke er tale

•

•

•

Taletid på opptil 10 timer på én lading

Inneholder klar og naturlig lydgjengivelse
med Poly Acoustic Clarity og dynamisk
støyreduksjon

Lydtilkobling for mobile enheter

•

Zoom støttes

•

Enkel å bruke og installere – kan kobles
til alle analoge telefonkontakter

NYHET

•

© 2020 PLANTRONICS, INC.
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KONFERANSE		ROM
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KONFERANSEROM

VIDEOSYSTEMER

IDEELL FOR
Middels store til store rom som trenger
spesialdesignede videokonferanser

IDEELL FOR
Små og mellomstore rom som trenger alt-i-ettvideokonferanser

IDEELL FOR
Små til store konferanserom som kobler seg
integrert til Microsoft Teams

NYHET

NYHET

G7500

POLY STUDIO X50

POLY-MTR-PAKKER

•

Ultra HD 4K-oppløsning på video og innhold

•

•

•

Innholdet kan deles trådløst fra alle enheter

Koble deg til et hvilket som helst økosystem
for å få en integrert opplevelse – du trenger
ikke PC eller Mac

Gir enestående lyd og videoopplevelse
gjennom eksterne Poly USB-løsninger

•

Ett enkelt brukergrensesnitt for deling av
innhold og videokonferanser

•

Avansert lydundertrykking

•

•

Koble til standardbasert nettverk

Kombinerer intuitiv brukeropplevelse
av Microsoft Teams-rom med en kraftig
video- og lydopplevelse

•

Innholdsmerknader og digital whiteboarding

•

4K Ultra HD-kompatibel

•

•

Innebygd trådløs innholdsdeling med
Miracast-, Airplay- og Poly Content-app
(bare standardbasert)

Samarbeid med HP og Lenovo
MTR-løsninger

Også egnet for SMÅ MØTEROM

© 2020 PLANTRONICS, INC.
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KONFERANSEROM

KOMPLETTE LØSNINGER

IDEELL FOR
Mellomstore og store rom som trenger
video som er lett å ta i bruk

IDEELL FOR
Fortune 500-bedrifter som vil ha et fullstendig
oppslukende og stort videorom

IDEELL FOR
Fortune 500-bedrifter som vil ha et fullstendig
oppslukende og middels stort videorom

MEDIALIGN

REALPRESENCE IMMERSIVE STUDIO

REALPRESENCE IMMERSIVE
STUDIO FLEX

•

Enestående brukeropplevelse med håndfri
kamerabruk, enkel berøringskontroll og
nyskapende lydfunksjoner for å eliminere
distraksjoner

•

•

Imponerende videokvalitet oppskalert til 4K på
65-tommers skjermer med supertynne rammer for
overlegen virkelighetsfølelse

•

•

Fungerer med det bredeste utvalget av
UC-nettverk

Overraskende rimelig løsning som gir en
oppslukende opplevelse uten å sprenge budsjettet

•

•

Enkel alt-i-ett-pakke for enkel global utrulling

Fleksible innkjøpsalternativer slik at du kan
skreddersy systemet etter dine behov og ditt budsjett

•

HD-videokonferanser – opplev møter med
naturtro farger og detaljer

© 2020 PLANTRONICS, INC.

•

Fullstendig oppslukende opplevelse med
en 18-fots medievegg, tre 84-tommers
skjermer med tynn ramme i 4K ultra-HD
og fleksibel plassering av innhold, slik at
alle og alt kan bli sett tydelig
Har plass til opptil 21 deltakere i hvert
rom – hver av dem kan ses tydelig på
video, uansett om de sitter, står eller
går rundt

INNHOLD 12

KONFERANSEROM

LYD

IDEELL FOR
Større rom som krever den beste
telefonkonferanseytelsen med
et enkelt berøringsgrensesnitt

IDEELL FOR
Mellomstore rom som krever robuste
lydkonferanser med et enkelt
berøringsgrensesnitt

IDEELL FOR
Små til mellomstore konferanserom
som trenger analoge konferanser

TRIO 8800

TRIO 8500

SOUNDSTATION2

•

Legendarisk stemmekvalitet med opptil
22 kHs lyd, 6 m stemmeoppfanging

•

Legendarisk stemmekvalitet med 14 kHs-lyd,
opptil 4,3 m stemmeoppfanging

•

•

Møtestart med én berøring

•

Møtestart med én berøring

360-graders mikrofoner med opptil 3 m
stemmeoppfanging, ideell for små og
mellomstore konferanserom

•

Gir mulighet for tilkobling til flere plattformer

•

Gir mulighet for tilkobling til flere plattformer

•

Poly Acoustic Clarity og Dynamic Noise
Reduction-teknologi for enestående lydkvalitet

•

Lydtilkobling fra mobile enheter (USB, Bluetooth)

•

Lydtilkobling fra mobile enheter (USB, Bluetooth)

•

•

Microsoft Teams og Skype for bedriftssertifisert
telefonkonferanse

•

Microsoft Teams og Skype for bedriftssertifisert
telefonkonferanse

Enkel installasjon og bruk fra
standard telefonlinjer – ingen teknisk kunnskap
er nødvendig

•

Programport som kobles til mobiltelefoner for
oppringing fra rom uten en analog telefonlinje,
eller til PC for Internett-telefoni

KUNDEFAVORITT

© 2020 PLANTRONICS, INC.
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KONFERANSEROM

TRIO VIDEOTILBEHØR

IDEELL FOR
Små og mellomstore rom som vil legge til videoog innholdsdeling i Poly Trio

IDEELL FOR
Mellomstore og store rom som vil legge til
video- og innholdsdeling i Poly Trio

TRIO VISUAL+

TRIO VISUALPRO

•

Støtter én enkelt skjerm og alternativer for
USB-kamera med EagleEye

•

Støtter enkle eller doble skjermer og avanserte
EagleEye-kameraer (HDCI)

•

Trådløse og kablede delingsfunksjoner

•

Trådløse og kablede delingsfunksjoner

•

Enkel plug-and-play for umiddelbar utrulling

•

Enkel plug-and-play for umiddelbar utrulling

•

Støtter flere videokonferanseplattformer og
-tjenester samtidig

•

Støtter flere videokonferanseplattformer og
-tjenester samtidig

MERK: Bare for bruk med Poly Triokonferanseserien

© 2020 PLANTRONICS, INC.

MERK: Kun til bruk med Poly Trio 8800 og 8500

INNHOLD 14

KONFERANSEROM

KAMERAER

IDEELL FOR
Små og mellomstore rom som trenger
høyttalersporing og analyse

IDEELL FOR
Middels store og større rom som trenger et
førsteklasses kamera med høyttalersporing

EAGLEEYE PRODUCER

EAGLEEYE DIRECTOR II

•

HD-innspilling på opptil 1080p60

•

•

Ideell for små og mellomstore rom, og
gir en kostnadseffektiv opplevelse av
nærvær, uten manuell inngripen

Utrolige detaljer og naturlige farger i full
1080p60

•

Overvåker kontinuerlig romaktivitet,
oppretter deltakere automatisk og leverer
kraftige analytiske data

12x optisk zoom og bred visningsavstand
med panorering og vipping gir ekstra
dekning uten tap av kvalitet

•

Enkel å installere med Polygruppeløsninger eller som USB-kamera

•

© 2020 PLANTRONICS, INC.

INNHOLD 15

KONFERANSEROM

INSTALLERT LYD

IDEELL FOR
Større rom som trenger avanserte, konfigurerbare
konferanser i rom med akustiske utfordringer

LYDSTRUKTUR
•

Installert lydløsning som løser lydutfordringer
både i konferanserommet og auditoriet

•

Enkel installering og konfigurering, selv for svært
store eller komplekse samarbeidssystemer med
SoundStructure Studio-konfigurasjonsprogramvare
og Poly OBAM (én stor lydmatrise)

•

Uovertruffen stereo akustisk ekkokansellering (AEC)

•

Banebrytende eliminering av feedback gjør det
mulig med mer fleksibel plassering av mikrofon og
høyttaler i tillegg til taleforsterkning

© 2020 PLANTRONICS, INC.

INNHOLD 16

VED SKRIVEBORDET
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VED SKRIVEBORDET

HODESETT MED LEDNING

IDEELL FOR
Kunnskapsarbeidere som ønsker et hodesett med
ledning og uten bom i hodetelefonene, i støyende,
åpne kontorlokaler

IDEELL FOR
Kunnskapsarbeidere som ringer mye, og som
trenger hodesett med ledning for PC-telefoni

IDEELL FOR
Kunnskapsarbeidere som trenger hodesett med
ledning på oppstartsnivå for PC-telefoni

BLACKWIRE 7225

BLACKWIRE 5200-SERIEN

BLACKWIRE 3200-SERIEN

•

Aktiv støyreduksjon (ANC) for å blokkere
distraherende lyder

•

Kobles til PC og Mac via USB/USB-C,
smarttelefon og nettbrett via 3,5 mm-kontakt

•

Lett hodebøyle i metall gir holdbarhet og en
behagelig passform som kan tilpasses

•

Banebrytende design uten bom med Poly
Clear Talk-teknologi

•

Intuitive innebygde kontroller for å svare på/avslutte
samtaler, kontrollere volumet og dempe lyden

•

Øreputer i kunstskinn legges sammen slik at de er
enkle å ta med seg (C3215/C3225)

•

Dynamisk demping registrerer og varsler
deg hvis du snakker med mikrofonsperre

•

Dynamic EQ-funksjonen justerer automatisk lyd
for tale- og multimediebruk

•

Intuitive innebygde kontroller for svar/avslutning,
demping, volum +/-

•

USB-A- eller USB-C-tilkobling

•

Microsoft Teams-sertifisert i 2020

•

•

Microsoft Teams-sertifisert i 2020

•

Zoom støttes

Mobil tilkobling med USB/USB-C med 3,5 mm
(C3215/C3225)

•

Zoom støttes

•

Zoom støttes

NYHET

© 2020 PLANTRONICS, INC.
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VED SKRIVEBORDET

TRÅDLØSE DECT-HODESETT

IDEELL FOR
Medarbeidere i bedrifter og kontaktsentre som trenger
å koble seg til telefoner, PC-er og/eller mobile enheter

IDEELL FOR
Kontoransatte som trenger arbeidsområde,
hodetelefonmobilitet, rekkevidde og tilkobling til
mobiltelefon

NYHET

NYHET

AVI 8200 OFFICE- OG UC-SERIEN

SAVI 7200 OFFICE-SERIEN

•

Det eneste DECT™-hodesettet med aktiv
støyundertrykking (Savi 8220)

•

Roaming-område opptil 120 m

•

Sertifisert i henhold til de offisielle
sikkerhetskravene til DECT™ Forum

•

Opptil 12 timer med taletid for hver lading

•

Konferanseoppsett med opptil fire hodesett på
én enkelt base

•

Støyundertrykkende mikrofon med begrensning
for lukkede samtaler

•

Den nyeste DECT™-teknologien støtter bredbåndslyd
uten at det påvirker brukertettheten

•

Microsoft Teams-sertifisert i 2020

•

Zoom støttes

Også egnet til KUNDESERVICE
© 2020 PLANTRONICS, INC.
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VED SKRIVEBORDET

TRÅDLØSE BLUETOOTH-HODESETT

IDEELL FOR
Kontoransatte som trenger et førsteklasses
Bluetooth-stereohodesett

IDEELL FOR
Kontorbaserte medarbeidere som er på farten hele
tiden på kontoret, og som må ta imot samtaler fra
både PC-en og mobile enheter

KUNDEFAVORITT
VOYAGER FOCUS UC

VOYAGER 4200 UC-SERIEN

•

Aktiv støyreduksjon (ANC) bidrar til å blokkere
lyder i støyende omgivelser

•

Tilgjengelig i to bruksmåter: hi-fi-stereo
eller mono

•

Smarte sensorer leder, svarer automatisk og
demper automatisk samtaler

•

Fleksibel mikrofonbom og ergonomisk design for
langvarig komfort

•

Hi-fi-stereolyd gir en mer oppslukende opplevelse

•

•

Den dynamiske funksjonen for varsler for
demping aktiveres når du prøver å snakke mens
lyden er slått av

Beveg deg fritt med en rekkevidde på opptil 30 m
fra en Bluetooth®-enhet i klasse 1

•

Opptil 12 timers taletid og 15 timers standby-tid

•

Microsoft Teams-sertifisert i 2020

•

Zoom støttes

•

Microsoft Teams-sertifisert i 2020

•

Zoom støttes

Også egnet til bruk PÅ FARTEN
© 2020 PLANTRONICS, INC.

Også egnet til bruk PÅ FARTEN
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VED SKRIVEBORDET

TRÅDLØSE BLUETOOTH-HODESETT

IDEELL FOR
Kontorbaserte og mobile medarbeidere som vil
ringe og motta samtaler håndfritt på og utenfor
kontoret

IDEELL FOR
Kontorbaserte og mobile medarbeidere som
ønsker å ringe og ta samtaler håndfritt uten
støyavbrudd på kontoret

VOYAGER 5200 OFFICE-SERIEN

VOYAGER 4200 OFFICE-SERIEN

•

Koble til skrivebordstelefonen, PC/Mac-en eller
mobiltelefonen med Bluetooth

•

Koble til skrivebordstelefonen, PC/Mac-en eller
mobiltelefonen med Bluetooth

•

Rekkevidde på opptil 75 m (siktlinje) ved hjelp av
Bluetooth-teknologi i klasse 1

•

Rekkevidde på opptil 91 m (siktlinje) ved hjelp av
Bluetooth-teknologi i klasse 1

•

Velg mellom den nyeste USB-C-kontakten eller
nåværende USB-A Bluetooth-tilkobling

•

Velg mellom den nyeste USB-C-kontakten eller
nåværende USB-A Bluetooth-tilkobling

•

Vær tilkoblet hele dagen med ladebase-alternativer

•

•

Dedikert Teams-knapp på Microsoft Teams-versjoner

Vær tilkoblet hele dagen med
ladebase-alternativer

•

Microsoft Teams-sertifisert i 2020

•

Dedikert Teams-knapp på Microsoft Teams-versjoner

•

Microsoft Teams-sertifisert i 2020

© 2020 PLANTRONICS, INC.
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VED SKRIVEBORDET

MOBIL TELEFONSTASJON

IDEELL FOR
Medarbeidere som først og fremst er mobile og
trenger skrivebordssamtaler og praktisk lading

NYHET
POLY ELARA 60-SERIEN
•

Utformet for hovedsaklig mobile brukere
som en multifunksjonell base

•

Praktiske innebygde talltaster,
pluss hodesett, høyttalertelefon og
alternativer for håndsett

•

Muligheter for lading av trådløs og kablet
mobiltelefon med flere spoler

•

Dedikert Microsoft Teams-knapp

© 2020 PLANTRONICS, INC.
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VED SKRIVEBORDET

IP-TELEFONER

IDEELL FOR
Kunnskapsarbeidere og ledere med et moderat
antall samtaler eller små kontorer som ønsker
nøkkelsystemkonfigurasjoner med flere linjer

IDEELL FOR
Kunnskapsarbeidere med behov for pålitelig
tilkobling og med moderat antall samtaler

IDEELL FOR
Kontormedarbeidere, ansatte som har kundekontakt
og butikkmedarbeidere som trenger en pålitelig
kablet telefon

VVX 450

VVX 350

VVX 250

•

12-linjers IP-skrivebordstelefon med fargeskjerm

•

Sekslinjers IP-skrivebordstelefon med fargeskjerm

•

•

Prisvinnende lyd med Poly HD Voice og Poly
Acoustic Fence

•

Prisvinnende lyd med Poly HD Voice og Poly
Acoustic Fence

Fire-linjers, grunnleggende IP-skrivebordstelefon
med fargeskjerm

•

•

Støtter USB- og RJ9-tilkoblede hodesett

•

Støtter USB- og RJ9-tilkoblede hodesett

Prisvinnende lyd med Poly HD Voice og Poly
Acoustic Fence

•

Doble 10/100/1000 Ethernet-porter og Wi-Fistøtte med valgfri OBiWiFi5G USB-adapter

•

Doble 10/100/1000 Ethernet-porter og Wi-Fistøtte med valgfri OBiWiFi5G USB-adapter

•

Støtter USB- og RJ9-tilkoblede hodesett

•

Doble 10/100/1000 Ethernet-porter og Wi-Fistøtte med valgfri OBiWiFi5G USB-adapter

KUNDEFAVORITT

© 2020 PLANTRONICS, INC.
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VED SKRIVEBORDET

IP-TELEFONER

IDEELL FOR
Lobbyer og brukere i fellesarealet som ringer og
trenger pålitelig stemmeforbindelse

IDEELL FOR
Kunnskapsarbeidere eller administrativt ansatte
med høyt ringevolum

Mobile medarbeidere som trenger full tilgang til
bedriftstelefonfunksjoner på kontoret

VVX 150

OBI 2182

VVX D230

•

To-linjers, grunnleggende IP-skrivebordstelefon
med Poly HD Voice og Poly Acoustic Fence

•

12-linjers IP-telefon i bedriftsklassen med støtte
for 48 linjer, opptil 6 SIP-kontoer

•

Utvidbar løsning som støtter opptil 10 håndsett
per basestasjon, 8 linjer og 8 samtaler samtidig

•

Støtter RJ9-tilkoblede hodesett (ingen USB)

•

Bordtelefonlignende funksjoner i bærbar enhet

1 x 10/100 Ethernet-port

Stort 5-tommers fargedisplay gir visuell
informasjon med et blikk

•

•

•

Opptil 10 timers taletid, opptil 100 dagers standby-tid

•

Trådløs rekkevidde på opptil 50 m innendørs og
opptil 300 m utendørs

•

Sertifisert for Google Voice til G Suite

•

Bordstativ/veggmonteringsbrakett inkludert

•

Sertifisert for Google Voice til G Suite

© 2020 PLANTRONICS, INC.

•

Innebygd 2,4 GHz og 5 GHz 802.11ac Wi-Fi

•

Viderefør HD-telefonsamtaler via trådløst hodesett
eller mobile enheter

•

Sertifisert for Google Voice til G Suite

IDEELL FOR
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VED SKRIVEBORDET

MEDIETELEFONER

IDEELL FOR
Ledere og direktører som vil ha en integrert
Microsoft Teams-telefon med større skjerm

IDEELL FOR
Kunnskapsarbeidere som trenger en Microsoft
Teams-integrert telefon

IDEELL FOR
Telefon for fellesområde eller til introduksjonsnivå
i Microsoft Teams

NYHET

NYHET

NYHET

CCX 600

CCX 500

CCX 400

•

7-tommers flerberøringsskjerm med LCD-skjerm, 2
USB-porter (type A og type C), integrert Bluetooth
og Wi-Fi

•

5-tommers flerberøringsskjerm, 2 USB-porter
(type A og type C), integrert Bluetooth

•

Innebygd støtte for Microsoft Teams; Skype for
Business og OpenSIP kommer i 2020

•

Dedikert Microsoft Teams-knapp

•

•

Dedikert Microsoft Teams-knapp

•

Stativ som kan monteres på veggen, eller som
kan brukes på skrivebordet

•

Du kan velge mellom håndsettmodeller eller
modell uten håndsett for bruk med hodesett

Du kan velge mellom håndsettmodeller eller
modell uten håndsett for bruk med hodesett

•

5-tommers flerberøringsskjerm med LCD-skjerm,
1 x USB-port av type A

•

Microsoft Teams-sertifisert i 2020

•

Støtte for Wi-Fi og Bluetooth via valgfri USB-dongle

•

Microsoft Teams-sertifisert i 2020

© 2019
2020 PLANTRONICS,
PLANTRONICS, INC.
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PÅ FARTEN
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PÅ FARTEN

TRÅDLØSE BLUETOOTH-HODESETT
IDEELL FOR
Medarbeidere som jobber i distraherende miljøer,
enten på farten eller på kontoret

IDEELL FOR
Medarbeidere og eksterne brukere som trenger en
komfortabel Bluetooth-nakkebøyle med ørepropper

IDEELL FOR
Mobile medarbeidere som trenger et diskré,
bærbart Bluetooth-hodesett

VOYAGER 8200 UC

VOYAGER 6200 UC

VOYAGER 5200 UC

•

Mikrofoner uten bom med to parede mikrofoner
som kan bøyes i alle retninger med forbedret
digital signalbehandling (DSP)

•

Bomløs design med fire mikrofoner som
kan bøyes i alle retninger, og som har aktiv
støyreduksjon (ANC)

•

Komfort hele dagen, diskré bruksmåte

•

Klar og profesjonell kommunikasjon

•

Dual-mode aktiv støyreduksjon (ANC) lar deg
velge ønsket nivå for støyreduksjon

•

Ørepropper med god passform leverer hi-fi-stereo

•

Tilkoblingsalternativer (skrivebordstelefon, PC/
Mac eller mobiltelefon) fungerer likt som brukerne

•

Smarte sensorer leder, svarer automatisk og
demper automatisk samtaler

•

Nakkebøylen vibrerer for å varsle deg om
innkommende anrop

•

Bærbart ladeetui slik at du kan lade når som helst,
hvor som helst

•

Microsoft Teams-sertifisert i 2020

•

Kan pares med opptil åtte enheter og kobles til
to samtidig

•

Microsoft Teams-sertifisert i 2020

•

Zoom støttes

KUNDEFAVORITT

•

Zoom støttes

Også egnet til JOBBING VED SKRIVEBORDET
© 2020 PLANTRONICS, INC.

•

Microsoft Teams-sertifisert i 2020

•

Zoom støttes

Også egnet til JOBBING VED SKRIVEBORDET
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PÅ FARTEN

SPEAKERPHONES

For de som reiser mye, og trenger en lett og
fleksibel høytalertelefon

For de som jobber hjemmefra og trenger en
plug-and-play høyttalertelefon med USB

CALISTO 5200

CALISTO 3200

•

Plug-and-play USB eller 3,5 mm kabeltilkobling
med praktisk ledningshåndtering

•

USB-tilkobling med plug-and-play og praktisk
ledningshåndtering

•

Fantastisk lydkvalitet med full dupleks-lyd,
360-graders romdekning og dynamisk varsel
for demping

•

Fantastisk lydkvalitet med full dupleks-lyd,
360-graders romdekning og dynamisk varse
for demping

•

Liten og bærbar, med medfølgende bæreveske

•

Liten og bærbar, med medfølgende bæreveske

•

Microsoft Teams-sertifisert i 2020

•

•

Zoom støttes

Dedikert Microsoft Teams-knapp på Microsoft
Teams-versjoner

•

Microsoft Teams-sertifisert i 2020

•

Zoom støttes

© 2020 PLANTRONICS, INC.
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KUNDESERVICE
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KUNDESERVICE
IDEELL FOR
Kontaktsenteransatte som trenger
et førsteklasses hodesett som varer hele dagen

IDEELL FOR
Kontaktsenteransatte som trenger
et hodesett som kan brukes hele dagen

IDEELL FOR
Tilkobling av hodesett til PC-telefoner i
kontaktsentre

ENCOREPRO 700-SERIEN

ENCOREPRO 500-SERIEN

USB-LYDPROSESSOR I DA-SERIEN

•

Uttrekkbar bom for maksimal
stemmeoppfanging og støyreduksjon

•

Aluminiumsledd av luftfartskvalitet, bom
med unibody-konstruksjon

•

Anropskontroller og hurtigfrakobling for enkel tilgang

•

•

Førsteklasses materialer gir styrke og
komfort som kan brukes hele dagen

•

Hørbare og synlige signaler for optimal
posisjonering av bommen

Overlegen støy- og ekkokansellering for bedre og
klarere samtaler

•

Lydstøtte over bredbånd med høy
kvalitet og SoundGuard®-hørselsvern

Fastvareoppdateringer som kan lastes ned

Stereolydstøtte over bredbånd med
høy kvalitet med SoundGuard® DIGITAL
hørselsvern

•

•

•

Valg med talerør er tilgjengelig

© 2020 PLANTRONICS, INC.
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IT-VERKTØY
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IT-VERKTØY

STYRINGSVERKTØY

IDEELL FOR

IDEELL FOR

IDEELL FOR

Virksomheter som trenger å administrere lyd- og
videoenheter fra Poly

Tjenesteleverandører som tilbyr dedikert
oppfølging av sine kunders investeringer i
konferansetelefoner fra Poly

IT-team som må administrere hodesett eksternt

POLYCOM ENHETSBEHANDLING
FOR BEDRIFTER

POLYCOM ENHETSBEHANDLING
FOR TJENESTELEVERANDØRER

PLANTRONICS MANAGER PRO

•

Gjør det enklere å rulle ut og administrere
lyd- og videoenheter fra Poly

•

Bruk avansert enhetsklargjøring for å sikre
konsistent drift og brukeropplevelse

•

Få innsikt

Enkel overvåking og feilsøking
fra enhver plassering

•

•

•

Ekstern feilsøking, som sparer tid og penger
samtidig som kundetilfredsheten øker

Forenkle administrasjonen og tilslutningen
av hodesett
Ekstern feilsøking

Føl deg trygg med sikre og skalerbare
tjenester med redundans

•

•

•

Nyt tryggheten ved å vite at løsningen er sikker,
skalerbar og redundant

•

Gled deg over fleksibilitet og
lavere kostnader ved å flytte til en
nettskyarkitektur

© 2020 PLANTRONICS, INC.
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IT-VERKTØY

SAMARBEIDSPROGRAMVARE

IDEELL FOR
Bridging, administrasjon, brannmurtraversering og
analyse for fullstendig kontroll i ditt eget datasenter

REALPRESENCE CLARITI
•

Fleksibel utrulling på dine egne maskinvare-servere
private nettskyer eller en blanding av begge deler

•

Enkel lisensiering som kan skaleres med dine behov

•

Inkluderer stasjonære, mobile og myke
webklienter, slik at brukerne sømløst kan koble
seg til fra hvor som helst

© 2020 PLANTRONICS, INC.
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IT-VERKTØY

INTEROPERABILITET

IDEELL FOR
Organisasjoner som trenger å koble standardbaserte
videoenheter til Microsoft Teams og Skype for Business

REALCONNECT
•

Nettskybasert videointeroperabilitetstjeneste
eller bruk av RealPresence Claritisamarbeidsinfrastruktur

•

Gir tilkoblingsmuligheter fra standardbaserte
videoendepunkter til Microsoft Teams-møter via
Outlook-kalenderen

•

Gjør det mulig for kundene å dra nytte av
eksisterende videoressurser og migrere
til Microsoft Teams

© 2020 PLANTRONICS, INC.
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STØTTE OG
					 TJENESTER
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STØTTE OG TJENESTER
IDEELL FOR
IT-direktører som trenger hjelp til å få mest
mulig ut av UC-endepunktene, møterommene og
samarbeidsnettverket

IDEELL FOR
IT-direktører som leter etter hjelp til å installere
eller flytte Poly-løsningene sine

IDEELL FOR
IT-direktører og IT-ledere med ansvar for
samarbeidsløsninger

KONSULENTVIRKSOMHET

UTRULLING

BRUKERSTØTTE

•

Utvidet team med virtuelle eksperter

•

Problemfri utrulling til produksjonsmiljø

•

Omfattende teknisk støtte 8–5 og 24/7

•

Dra nytte av flere tiår med UC&C-spesialister

•

Planlegg den optimale løsningen for å redusere
risiko under utrulling

Løsning med én kilde for jevn og
problemfri utrulling

•

•

Tilgang til programvareoppgraderinger og
oppdateringer etter hvert som de utgis

•

Få avkastning på investeringen raskere
ved å installere, implementere og integrere
samarbeidsløsningen raskt

•

Utskifting av deler på forhånd

•

Støttealternativer som oppfyller kundenes krav

•

Led tilslutningen innen bedriften

© 2020 PLANTRONICS, INC.
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STØTTE OG TJENESTER
IDEELL FOR
IT-direktører som ønsker å sikre at UC-miljøene
drives med maksimal effektivitet

IDEELL FOR
IT-eksperter og ledere som ønsker å maksimere
verdien av investeringene sine i hodesett

IDEELL FOR
IT-direktører som ønsker å outsource vertskap
og daglig administrasjon for UC-løsninger

OPTIMALISERINGSTJENESTER

TJENESTER FOR HODESETT

ADMINISTRERTE TJENESTER

•

Optimaliser Poly-infrastrukturløsningene slik at de
fungerer på høyeste nivå

•

•

Overvåk og administrer ytelsen til
samarbeidsløsningen din eksternt

•

Få mest mulig ut av investeringen i UC&C, samtidig
som utrullingen går raskere og ytelsen optimaliseres

En pakke tjenester for forbedret
planlegging, utrulling, implementering,
levetid og utskifting av hodesett

•

•

•

Bruk prosedyrer for ekspertoppgradering som
har minimal innvirkning på bruken av
løsningen din

Minimer forstyrrelser i arbeidsområder
med tetthetsanalyse

Få forutsigbar nettverkspålitelighet, tilgjengelighet
og sikkerhet for den virksomhetskritiske
samarbeidsløsningen din

•

•

Microsoft Teams-tjenester og overføring fra Skype
for Business eller Legacy PBX til Microsoft Teams

•

En rekke umiddelbart tilgjengelige forretningsapper
for å forbedre sluttbrukerproduktiviteten og
strømlinjeforme administrasjonsoppgaver

Problemfri installasjon og utrulling, med
sluttbrukerhjelp som øker bruken og
produktiviteten

Global dekning 24/7

Maksimer hodesettets levetid, og
administrer lagerbeholdningen nøyaktig

•

•
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Globalt bedriftshovedkontor
345 Encinal Street
Santa Cruz, California 95060

Spørsmål: poly.com/contact

Gratisnummer: 800-544-4660
Telefon: 831-426-5858
Faks: 831-426-6098

Lær mer på Internett: poly.com

Slik kjøper du: poly.com/contact-sales

Poly-steder verden over: poly.com/office-locations
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