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VI KOPPLAR SAMMAN MÄNNISKOR,
INTE SAKER
Poly (tidigare Polycom och Plantronics) är det globala
kommunikationsföretaget som möjliggör autentisk mänsklig
anslutning och samarbete med heltäckande lösningar.
Poly hittar nya sätt att använda meningsfulla signaler
mellan människor i ljud- och videokommunikation för
att återskapa upplevelsen vi har när vi möts ansikte
mot ansikte.
För att skapa förtrolighet.
För att rasera väggar och överbrygga avstånd.
Två personer. En talare inför flera personer. Många personer.
Våra högkvalitativa lösningar för headset, röst, video och
videosamarbete fungerar enkelt och flexibelt. Poly är
verkligen en allt-i-ett-butik för företagets alla behov av
personligt och gruppbaserat samarbete.
Polys lösningar skyddar dina investeringar genom att göra
det möjligt för befintlig video- och röstkonferensutrustning
att enkelt fungera med dina nuvarande och framtida
samarbetsplattformar. Polys team för professionella tjänster
ger dig den expertis som krävs för att planera, driftsätta,
driva och stödja din lösningsmiljö.

2020 PLANTRONICS,
© 2020©PLANTRONICS,
INC. INC.
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POLYS HELTÄCKANDE LÖSNINGAR
DEN BÄSTA HELTÄCKANDE SAMARBETSUPPLEVELSEN. PUNKT.

VÅRT VÄRDE FÖR VÅRA KUNDER OCH PARTNERS

•	
Vi finns överallt där kommunikations- och samarbetsmoln berör individen.
Vi gör anslutningen enkel och interaktionen verklighetstrogen, så att
samarbetet sker på ett sätt som liknar mänsklig kommunikation medan
tekniken tonas ned i bakgrunden

•	
Företagschefer – Fler sätt att förbättra kommunikation och samarbete och
på så sätt förbättra produktiviteten

•	
Vi tillhandahåller även insikter i hanteringen, baserade på data och
analyser, för att allt ska fungera bättre, smartare och enklare

•	
IT-chefer – Allt du behöver för alla dina kommunikationsenheter med
insikter som hjälper dig att förutse underhållsbehov, lösa problem på
distans och visa hur användarna interagerar med sina system och
sin arbetsmiljö

•	
Våra serviceexperter hjälper till att skräddarsy tekniken efter dina unika
behov, vilket säkerställer att du lyckas på lång sikt

•	
Affärspartners – En tillförlitlig partner som förstår och kompletterar din
verksamhet och ger våra kombinerade kunder mer av det de vill ha

HANTERING
ANALYS
SAMARBETE

VIDEO

KONFERENS

MÖTESRUM
KONFERENSRUM

SKRIVBORDET

HEADSET

PROGRAMVARA

VID SKRIVBORDET
I FARTEN

TJÄNSTER

IT-VERKTYG

SUPPORT OCH
TJÄNSTER

KUNDTJÄNST
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MÖTES				RUM

2020 PLANTRONICS,
PLANTRONICS, INC.
INC.
©© 2020

INNEHÅLL
INNEHÅLL 66

MÖTESRUM

VIDEOSYSTEM

PERFEKT FÖR
Mötesrum som behöver en allt-i-ett-videolösning

PERFEKT FÖR
Mötesrum som behöver anslutas till flera VaaSplattformar (Video-as-a-Service) via USB

NYHET

NYHET

POLY STUDIO X30*

POLY STUDIO

•

Anslut till valfritt ekosystem för en egen
upplevelse – ingen dator eller Mac krävs

•

Klassens bästa ljudkvalitet

•

Automatisk högtalarspårning

•

Avancerad ljuddämpning

•

•

Anslut till standardbaserat nätverk

Hanteras centralt för att lätta bördan
för IT-avdelningen

•

4K Ultra HD-kapacitet

•

Inbyggd trådlös innehållsdelning via
Miracast, Airplay och Poly Content-appen
(endast standardbaserad)

•

*inbyggt stöd för Microsoft Teams 2020

© 2020 PLANTRONICS, INC.
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MÖTESRUM

KAMEROR

PERFEKT FÖR
Personliga arbetsytor och små mötesrum som
behöver en kompakt USB-videokamera

PERFEKT FÖR
Mötesrum och små konferensrum som behöver
en handsfree-kamera med högtalarspårning

EAGLEEYE MINI

EAGLEEYE CUBE

•

•

Intelligent gruppinramning via handsfree

•

4K-sensor och 5x digital zoom

•

Två inbyggda mikrofoner med kristallklar
upptagning för rikare diskussioner

•

Konsekventa prestanda för små grupper
genom integrering med RealPresence
Group-serien och Poly Trio med VisualPro

Högupplöst inspelning i 1 080p60
med autentisk färgnyansmättnad och
ljusstyrka som ger den mest exakta
färgåtergivningen och verklighetstrogna
bilder

•

4x elektronisk zoom och 74 graders
synfält

•

Samtidig videoström

•

Installeras på några sekunder – inga
drivrutiner behövs

© 2020 PLANTRONICS, INC.

INNEHÅLL 8

MÖTESRUM

LJUD

PERFEKT FÖR
Mindre rum som kräver exceptionell
kvalitet vid telefonkonferenser

PERFEKT FÖR
Små mötesrum som behöver en trådlös
Bluetooth®-högtalartelefon

PERFEKT FÖR
Små konferensrum eller kontor som behöver
en analog högtalartelefon

TRIO 8300

CALISTO 7200

VOICESTATION 300

•

Legendarisk röstkvalitet och upp till
3,7 m upptagning

•

Anslut till dator via USB eller mobil enhet
via Bluetooth

•

360 graders rumstäckning med upp till
2 m mikrofonupptagning

•

Mötesstart med anslutning via ett tryck

•

Möjliggör anslutning till flera
SIP-plattformar samtidigt

Poly NoiseBlock-teknik eliminerar
automatiskt bakgrundsbrus som inte
är tal

•

•

Med Poly Acoustic Clarity och dynamisk
brusreducering som ger tydlig, naturlig
ljudåtergivning

•

Ljudanslutning för mobila enheter

•

Samtalstid på upp till 10 timmar på en
enda laddning

•

Enkel att använda och installera – ansluts
till valfritt analogt telefonjack

•

Zoom stöds

NYHET

© 2020 PLANTRONICS, INC.
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KONFERENS		RUMSLÖSNING
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KONFERENSRUM

VIDEOSYSTEM

PERFEKT FÖR
Medelstora till stora rum som behöver
anpassade videokonferenser

PERFEKT FÖR
Små till medelstora rum som behöver
videokonferenser med allt-i-ett

PERFEKT FÖR
Små till stora konferensrum som ansluter till
Microsoft Teams

NYHET

NYHET

G7500

POLY STUDIO X50

POLY MTR-PAKET

•

Ultra HD 4K-video- och innehållsupplösning

•

•

•

Innehåll delas trådlöst från
vilken enhet som helst

Anslut till valfritt ekosystem för en egen
upplevelse – ingen dator eller Mac krävs

•

Avancerad ljuddämpning

Med klassledande ljud- och
videoupplevelse via Polys USBtillbehörslösningar

•

Anslut till standardbaserat nätverk

•

•

4K Ultra HD-kapacitet

En intuitiv användarupplevelse i
Microsoft Teams-rum kombineras med
kraftfull video- och ljudupplevelse

•

Inbyggd trådlös innehållsdelning via
Miracast, Airplay och Poly Content-appen
(endast standardbaserad)

•

Samarbete med HP och Lenovo
MTR-lösningar

•

•

Ett enda användargränssnitt för delning av
innehåll
och videokonferenser
Innehållsanteckning och digital whiteboard

Passar även för MÖTESRUM

© 2020 PLANTRONICS, INC.
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KONFERENSRUM

KOMPLETTA LÖSNINGAR

PERFEKT FÖR
Medelstora till stora rum som behöver
video som driftsätts enkelt

PERFEKT FÖR
Fortune 500-företag som vill ha ett fullständigt
uppslukande videorum i stor storlek

PERFEKT FÖR
Fortune 500-företag som vill ha ett fullständigt
uppslukande videorum i medelstor storlek

MEDIALIGN

REALPRESENCE IMMERSIVE STUDIO

REALPRESENCE IMMERSIVE
STUDIO FLEX

•

Oöverträffad användarupplevelse med
handsfree-kameraanvändning, enkelt
pekgränssnitt och ljudinnovationer
för att eliminera distraktioner

•

•

Fantastisk videokvalitet uppskalad till 4K
på supertunna 65-tums skärmar för
överlägsen realism

•

•

Fungerar med det bredaste utbudet av
UC-nätverk

Förvånansvärt prisvärd lösning som
ger en uppslukande upplevelse utan att
spräcka budgeten

•

Lättanvänt allt-i-ett-paket för enkel global
driftsättning

•

•

Högupplösta videokonferenser – upplev
möten med verklighetstrogna färger och
detaljer

Flexibla valmöjligheter så att du kan
skräddarsy systemet efter dina behov
och din budget

© 2020 PLANTRONICS, INC.

•

Fullständigt uppslukande upplevelse för
användare med en 18-fots medievägg, tre
tunna skärmar på 84 tum i 4K UltraHD
och flexibel placering av innehåll så att
allt och alla syns tydligt
Plats för upp till 21 deltagare i varje
rum – alla syns tydligt i bild, oavsett om
de sitter, står upp eller till och med går
omkring

INNEHÅLL 12

KONFERENSRUM

LJUD

PERFEKT FÖR
Större rum som kräver den bästa
konferenstelefonprestandan som kan fås med
ett enkelt pekgränssnitt

PERFEKT FÖR
Medelstora rum som kräver robusta
telefonkonferenser med ett enkelt pekgränssnitt

PERFEKT FÖR
Små till medelstora konferensrum
som behöver analoga konferenser

TRIO 8800

TRIO 8500

SOUNDSTATION2

•

Legendarisk röstkvalitet med upp till
22 kHs-ljud, 6 m upptagning

•

Legendarisk röstkvalitet med 14 KHS-ljud,
upp till 4,3 m upptagningsräckvidd

•

•

Mötesstart med anslutning via ett tryck

•

Mötesstart med anslutning via ett tryck

360-graders mikrofoner med upp till
3 m upptagningsräckvidd, perfekt för
små och medelstora konferensrum

•

Möjliggör anslutning till flera plattformar

•

Möjliggör anslutning till flera plattformar

•

•

Ljudanslutning från en mobil enhet (USB,
Bluetooth)

•

Ljudanslutning från en mobil enhet (USB,
Bluetooth)

Poly Acoustic Clarity- och Dynamic
Noise Reduction-teknik för enastående
röstkvalitet

•

•

Konferenstelefon som är certifierad för
Microsoft Teams och Skype för företag

•

Konferenstelefon som är certifierad för
Microsoft Teams och Skype för företag

Enkel installation och användning från
vanliga telefonlinjer – ingen teknisk
kunskap krävs

•

Port för program som kan anslutas till
mobiltelefoner för uppringning från rum
utan en analog telefonlinje eller till en PC
för internetsamtal
INNEHÅLL 13

KUNDENS FAVORIT

© 2020 PLANTRONICS, INC.

KONFERENSRUM

TRIO-VIDEOTILLBEHÖR

PERFEKT FÖR
Små till medelstora rum som behöver lägga till
video- och innehållsdelning i Poly Trio

PERFEKT FÖR
Medelstora till stora rum som behöver lägga till
video- och innehållsdelning i Poly Trio

TRIO VISUAL+

TRIO VISUALPRO

•

Stöd för en enda bildskärm och EagleEye
USB-kameraalternativ

•

Stöd för enkla eller dubbla skärmar och
avancerade EagleEye-kameror (HDCI)

•

Trådlösa och trådanslutna innehållsdelningsfunktioner

•

Trådlösa och trådanslutna innehållsdelningsfunktioner

•

Enkel plug-and-play för omedelbar
driftsättning

•

Enkel plug-and-play för omedelbar
driftsättning

•

Stöd för flera videokonferensplattformar
och -tjänster samtidigt

•

Stöd för flera videokonferensplattformar
och -tjänster samtidigt

OBS! Endast för användning med
konferensserien Poly Trio

© 2020 PLANTRONICS, INC.

OBS! Endast för användning med Poly Trio
8800 och 8500

INNEHÅLL 14

KONFERENSRUM

KAMEROR

PERFEKT FÖR
Små till medelstora rum som behöver spårningsoch analysfunktioner för högtalare

PERFEKT FÖR
Medelstora och stora rum som behöver en
förstklassig högtalarspårningskamera

EAGLEEYE PRODUCER

EAGLEEYE DIRECTOR II

•

HD-inspelning i upp till 1 080p60

•

•

Perfekt för små till medelstora
mötesrum. Användarna får ett prisvärt
fjärrkommunikationsverktyg utan
manuell inblandning

Otroliga detaljer och naturliga färger i
hela 1 080p60

•

12x optisk zoom och brett
visningsintervall med panorering och
lutning ger extra täckning utan att
kompromissa med kvaliteten

•

Enkel att installera med Polys
gruppvideolösningar eller som en USBkamera

•

Övervakar kontinuerligt rumsaktivitet,
ramar automatiskt in deltagare och
tillhandahåller kraftfulla analysdata

© 2020 PLANTRONICS, INC.
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KONFERENSRUM

INSTALLERADE LJUDSYSTEM

PERFEKT FÖR
Större utrymmen som behöver avancerade,
konfigurerbara konferenser i akustiskt
utmanande rum

LJUDSTRUKTUR
•

Installerad ljudlösning som löser akustiska
svårigheter, från konferensrummet till
auditoriet

•

Enkel installation och konfiguration, även för
mycket stora eller komplexa samarbetssystem
med konfigurationsprogramvaran SoundStructure
Studio och Poly OBAM (en stor ljudmatris)

•

Oöverträffad stereoakustisk ekoeliminering (AEC,
Acoustic Echo Cancellation)

•

Banbrytande eliminering av feedback ger
flexiblare placering av mikrofon, talare och
högtalare samt talförstärkning

© 2020 PLANTRONICS, INC.
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VID SKRIVBORDET
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VID SKRIVBORDET

SLADDANSLUTNA HEADSET

PERFEKT FÖR
Kunskapsarbetare som vill ha ett sladdanslutet
headset utan bom (hörlursmodell) i bullriga
öppna kontorsmiljöer

PERFEKT FÖR
Kunskapsarbetare med hög samtalsvolym som
behöver ett sladdanslutet headset för datortelefoni

PERFEKT FÖR
Kunskapsarbetare som behöver ett sladdanslutet
headset på ingångsnivå för datortelefoni

BLACKWIRE 7225

BLACKWIRE 5200-SERIEN

BLACKWIRE 3200-SERIEN

•

Aktiv brusreducering (ANC) stänger ute
störande ljud

•

•

Lätt och tålig huvudbåge i metall med en
bekväm och anpassningsbar passform

•

Banbrytande bomlös design med Poly
Clear Talk-teknik

Ansluts till dator eller Mac via USB/
USB-C, smarttelefon och surfplatta via
3,5 mm-kontakt

•

•

Intuitiva inbyggda kontroller för att
besvara/avsluta samtal, kontrollera
volym och stänga av ljudet

Öronkuddar i konstläder kan vikas platt
för enkel bärbarhet (C3215/C3225)

•

Dynamisk EQ-funktion justerar
automatiskt ljudet för röst- eller
multimedieanvändning

Intuitiva inbyggda kontroller för att
besvara/avsluta samtal, stänga av ljudet,
höja/sänka volymen

•

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

•

Zoom stöds

NYHET

•

Dynamiskt meddelande om avstängd
mikrofon känner av och meddelar dig när
du pratar om mikrofonen är avstängd

•

•

USB-A- eller USB-C-anslutning

•

Microsoft Teams-certifierad 2020

•

Microsoft Teams-certifierad 2020

•

Zoom stöds

•

Zoom stöds

© 2020 PLANTRONICS, INC.
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VID SKRIVBORDET

TRÅDLÖSA DECT-HEADSET

PERFEKT FÖR
Företag och Contact Center-experter som
behöver ansluta till skrivbordstelefoner, datorer
eller mobila enheter

PERFEKT FÖR
Kontorsarbetare som behöver arbetsutrymme,
headsetmobilitet, räckvidd och anslutning till sin
skrivbordstelefon

NYHET

NYHET

SAVI 8200 OFFICE- OCH UC-SERIEN

SAVI 7200 OFFICE-SERIEN

•

Endast DECT™-headset med aktiv
brusreducering (Savi 8220)

•

Räckvidd upp till 120 m

•

Certifierad enligt de officiella
säkerhetsstandarderna för DECT™ Forum

•

Upp till 12 timmars samtalstid med
varje laddning

•

Brusreducerande mikrofon med
begränsning för nära konversationer

•

Konferenssamtal med upp till fyra
headset på en enda bas

•

Den senaste DECT™-tekniken har stöd för
bredbandsljud utan att det påverkar
användardensiteten

•

Microsoft Teams-certifierad 2020

•

Zoom stöds

Även lämplig för KUNDTJÄNST
© 2020 PLANTRONICS, INC.

Även lämplig för KUNDTJÄNST
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VID SKRIVBORDET

TRÅDLÖSA BLUETOOTH-HEADSET

PERFEKT FÖR
Kontorspersonal som behöver ett förstklassigt
Bluetooth-stereoheadset

PERFEKT FÖR
Kontorsbaserade anställda som ständigt är i rörelse
på kontoret och behöver ta emot samtal från både
datorn och mobila enheter

KUNDENS FAVORIT
VOYAGER FOCUS UC

VOYAGER 4200 UC-SERIEN

•

Aktiv brusreducering (ANC) hjälper till att
blockera ljud i bullriga miljöer

•

Finns i två olika bärstilar: hi-fi-stereo
eller mono

•

Smarta sensorer dirigerar, besvarar automatiskt
och stänger automatiskt av ljudet

•

Flexibel mikrofonbom och ergonomisk design
för bekväm långtidsanvändning

•

Hi-fi-stereoljud skapar en mer uppslukande
upplevelse

•

Få rörelsefrihet med en räckvidd på upp till
30 meter med en Bluetooth®-enhet i klass 1

•

Funktionen för dynamiskt meddelande om
avstängd mikrofon varnar när du försöker prata
om ljudet är avstängt

•

Upp till 12 timmars samtalstid och 15 timmars
lyssningstid

•

Microsoft Teams-certifierad 2020

•

Microsoft Teams-certifierad 2020

•

Zoom stöds

• Zoom stöds
Passar även för PÅ SPRÅNG
© 2020 PLANTRONICS, INC.

Passar även för PÅ SPRÅNG
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VID SKRIVBORDET

TRÅDLÖSA BLUETOOTH-HEADSET

PERFEKT FÖR
Kontorsbaserade och rörliga anställda som vill
ringa och ta emot handsfreesamtal på och
utanför kontoret

PERFEKT FÖR
Kontorsbaserade och rörliga anställda som
vill ringa och ta emot handsfreesamtal utan
störande brus på kontoret

VOYAGER 5200 OFFICE-SERIEN

VOYAGER 4200 OFFICE-SERIEN

•

Anslut till din skrivbordstelefon, dator/Mac
eller mobiltelefon med Bluetooth

•

Anslut till din skrivbordstelefon, dator/Mac
eller mobiltelefon med Bluetooth

•

Räckvidd på upp till 75 m (fri sikt) med
Bluetooth-teknik av klass 1

•

Räckvidd på upp till 91 m (fri sikt) med
Bluetooth-teknik av klass 1

•

Välj mellan den senaste USB-C- eller USB-A
Bluetooth-anslutningen

•

Välj mellan den senaste USB-C- eller USB-A
Bluetooth-anslutningen

•

Håll dig uppkopplad hela dagen med
laddningsalternativ för basen

•

Håll dig uppkopplad hela dagen med
laddningsalternativ för basen

•

Särskild Teams-knapp på versioner med
Microsoft Teams

•

Särskild Teams-knapp på versioner med
Microsoft Teams

•

Microsoft Teams-certifierad 2020

•

Microsoft Teams-certifierad 2020

© 2020 PLANTRONICS, INC.
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VID SKRIVBORDET

MOBILTELEFONSTATION

PERFEKT FÖR
Rörliga anställda som behöver bekvämligheten
med samtal och laddning vid skrivbordet

NYHET
POLY ELARA 60-SERIEN
•

Utformad för den rörliga användaren som
en utgångspunkt med många funktioner

•

Bekvämlighet med inbyggd knappsats,
samt headset, högtalartelefon och
handenhetsalternativ

•

Trådbunden laddning eller trådlös
laddning av mobiltelefoner

•

Särskild Microsoft Teams-knapp

© 2020 PLANTRONICS, INC.
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VID SKRIVBORDET

IP-TELEFONER

PERFEKT FÖR
Kunskapsarbetare och chefer som ringer ett
måttligt antal samtal eller mindre kontor som vill ha
konfigurationer för nyckelsystem med flera linjer

PERFEKT FÖR
Kunskapsarbetare vars arbete kräver tillförlitlig
anslutning och som ringer ett måttligt antal
samtal

PERFEKT FÖR
Kontorspersonal, butikspersonal och butiksanställda
som behöver en tillförlitlig fast telefon

VVX 450

VVX 350

VVX 250

•

Förstklassig IP-skrivbordstelefon med 12
linjer och färgskärm

•

IP-skrivbordstelefon med sex linjer och
färgskärm i mellanklass

•

Grundläggande IP-skrivbordstelefon med
fyra linjer och färgskärm

•

Prisbelönt ljud med Poly HD Voice och
Poly Acoustic Fence

•

Prisbelönt ljud med Poly HD Voice och
Poly Acoustic Fence

•

Prisbelönt ljud med Poly HD Voice och
Poly Acoustic Fence

•

Stöd för USB- och RJ9-anslutna headset

•

Stöd för USB- och RJ9-anslutna headset

•

Stöd för USB- och RJ9-anslutna headset

•

Dubbla 10/100/1000 Ethernet-portar
och stöd för Wi-Fi med OBiWiFi5G USBadapter som tillval

•

Dubbla 10/100/1000 Ethernet-portar
och stöd för Wi-Fi med OBiWiFi5G USBadapter som tillval

•

Dubbla 10/100/1000 Ethernet-portar
och stöd för Wi-Fi med OBiWiFi5G USBadapter som tillval

KUNDENS FAVORIT

© 2020 PLANTRONICS, INC.
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VID SKRIVBORDET

IP-TELEFONER

PERFEKT FÖR
Användare i lobbyer och gemensamma
utrymmen som ringer få samtal och behöver
tillförlitlig röstanslutning

PERFEKT FÖR
Kunskapsarbetare eller administrativ personal
som ringer många samtal

Mobila arbetare som behöver full tillgång till
företagstelefonfunktioner på hela kontoret

VVX 150

OBI 2182

VVX D230

•

IP-skrivbordstelefon på ingångsnivå med
två linjer och Poly HD Voice samt Poly
Acoustic Fence

•

IP-färgtelefon i företagsklass med 12
linjer och stöd för 48 linjer, upp till sex
SIP-konton

•

Utbyggbar lösning med stöd för upp till
10 handenheter per basstation, 8 linjer
och 8 samtidiga samtal

•

Stöd för RJ9-anslutna headset
(ingen USB)

•

Stor 5-tums färgskärm ger snabbt visuell
information

•

Skrivbordstelefonliknande funktioner i
bärbar enhet

•

1 x 10/100 Ethernet-port

•

•

•

Skrivbordsstativ/väggmonteringsfäste
medföljer

Inbyggd 802.11ac Wi-Fi på 2,4 GHz och
5 GHz

Upp till 10 timmars samtalstid, upp till
100 timmars viloläge

•

Certifierad för Google Voice för G Suite

Förläng HD-röstsamtal via trådlösa
headset eller mobila enheter

•

•

Trådlös räckvidd på upp till 50 m
inomhus och upp till 300 m utomhus

•

Certifierad för Google Voice för G Suite

•

Certifierad för Google Voice för G Suite

© 2020 PLANTRONICS, INC.
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VID SKRIVBORDET

MEDIETELEFONER

PERFEKT FÖR
Företagsledare och chefer som vill ha en inbyggd
Microsoft Teams-telefon med en större skärm

PERFEKT FÖR
Kunskapsarbetare som behöver en inbyggd
Microsoft Teams-telefon

PERFEKT FÖR
Gemensamma utrymmen eller som telefon på
ingångsnivå för Microsoft Teams

NYHET

NYHET

NYHET

CCX 600

CCX 500

CCX 400

•

7-tums LCD-skärm med multitouch, två
USB-portar (typ A och typ C), inbyggd
Bluetooth och Wi-Fi

•

5-tums LCD-skärm med multitouch, två
USB-portar (typ A och typ C), inbyggd
Bluetooth

•

Inbyggt stöd för Microsoft Teams:
Skype för företag och OpenSIP kommer
under 2020

•

Särskild Microsoft Teams-knapp

•

Särskild Microsoft Teams-knapp

•

•

Du kan välja en modell med handenhet
eller modell utan handenhet för
användning med headset

•

Du kan välja en modell med handenhet
eller modell utan handenhet för
användning med headset

Vändbart stativ för väggmontering eller
användning på skrivbord

•

5-tums LCD-skärm med multitouch; 1 x
USB-port av typ A

•

Microsoft Teams-certifierad 2020

•

Stöd för Wi-Fi och Bluetooth via USBdongel som tillval

•

Microsoft Teams-certifierad 2020
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PÅ SPRÅNG
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PÅ SPRÅNG

TRÅDLÖSA BLUETOOTH-HEADSET
PERFEKT FÖR
Anställda som arbetar i distraherande miljöer, på
språng eller på kontoret

PERFEKT FÖR
Kontorsbaserade och fjärranslutna anställda som
behöver ett bekvämt Bluetooth-nackband med
öronsnäckor

PERFEKT FÖR
Rörliga anställda som behöver ett diskret,
bärbart Bluetooth-headset

VOYAGER 8200 UC

VOYAGER 6200 UC

VOYAGER 5200 UC

•

Bomlösa, dubbelparkopplade rundstrålande
mikrofoner med förbättrad digital
signalbehandling (DSP)

•

Den bomlösa designen har fyra
rundstrålande mikrofoner och aktiv
brusreducering (ANC)

•

Komfort hela dagen, diskret användning

•

Tydlig och professionell kommunikation

•

Med aktiv brusreducering (ANC) i två lägen
kan du välja önskad brusreduceringsnivå

•

Bekväma öronsnäckor ger hi-fi-stereo

•

•

•

Smarta sensorer dirigerar, besvarar
automatiskt och stänger automatiskt av
ljudet

Nackbandet vibrerar och gör dig
uppmärksam på inkommande samtal

Anslutningsalternativen (skrivbordstelefon,
dator/Mac eller mobil) fungerar på samma
sätt som användarna

•

Kan parkopplas med upp till åtta enheter
och anslutas till två samtidigt

•

Bärbar laddningshållare som kan laddas
överallt

•

Microsoft Teams-certifierad 2020

•

Microsoft Teams-certifierad 2020

•

Microsoft Teams-certifierad 2020

•

Zoom stöds

• Zoom stöds
Även lämplig för VID SKRIVBORDET

•

Zoom stöds

KUNDENS FAVORIT

Även lämplig för VID SKRIVBORDET
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PÅ SPRÅNG

HÖGTALARTELEFONER

De som arbetar på distans som behöver en lätt
och flexibel högtalartelefon

Telefonpratande pendlare som behöver plug-andplay USB-högtalartelefon

CALISTO 5200

CALISTO 3200

•

Plug-and-play-USB eller 3,5 mm
kabelanslutning med bekväm
sladdhantering

•

Plug-and-play-USB-anslutning med
praktisk sladdhantering

•

•

Fantastisk ljudkvalitet med ljud med full
duplex, 360-graders rumstäckning och
dynamiskt meddelande om avstängd
mikrofon

Fantastisk ljudkvalitet med ljud med full
duplex, 360-graders rumstäckning och
dynamiskt meddelande om avstängd
mikrofon

•

Kompakt och bärbar, bärväska medföljer

•

Kompakt och bärbar, bärväska medföljer

•

•

Microsoft Teams-certifierad 2020

Särskild Microsoft Teams-knapp på
version med Microsoft Teams

•

Zoom stöds

•

Microsoft Teams-certifierad 2020

•

Zoom stöds

© 2020 PLANTRONICS, INC.

INNEHÅLL 28

KUND
					TJÄNST
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KUNDTJÄNST
PERFEKT FÖR
Anställda på kontaktcenter som behöver
ett förstklassigt headset för hela dagen

PERFEKT FÖR
Anställda på kontaktcenter som behöver
ett headset för hela dagen

PERFEKT FÖR
Att ansluta headset till datortelefonprogram i
kontaktcenter

ENCOREPRO 700-SERIEN

ENCOREPRO 500-SERIEN

USB-LJUDPROCESSOR I DA-SERIEN

•

Förlängningsbar bom för maximal röstupptagning och brusreducering

•

Aluminiumfogar av flygplanskvalitet,
konstruktion med enhetsbom

•

Samtalskontroller och Quick Disconnect
för bekväm användning

•

Förstklassiga material ger styrka och
komfort hela dagen

•

Ljud- och ljussignaler för optimal
bompositionering

•

Överlägsen brus- och ekoreducering för
rikare och tydligare samtal

•

Stöd för högkvalitativt bredbandsstereoljud
med SoundGuard® DIGITAL-hörselskydd

•

Stöd för högkvalitativt bredbandsljud
med SoundGuard®-hörselskydd

•

Hämta firmwareuppdateringar

•

Mikrofonarmsalternativ tillgängligt
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IT- VERKTYG
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IT-VERKTYG

HANTERINGSVERKTYG

PERFEKT FÖR

PERFEKT FÖR

PERFEKT FÖR

Företag som behöver hantera ljud- och
videoenheter från Poly

Tjänsteleverantörer som erbjuder kunder
förstklassig hantering av skrivbords- och
konferenstelefoninvesteringar från Poly

IT-avdelningar som behöver
fjärr- hantera headset

POLYCOM DEVICE MANAGEMENT
SERVICE FÖR FÖRETAG

POLYCOM DEVICE MANAGEMENT
SERVICE FÖR TJÄNSTELEVERANTÖRER

PLANTRONICS MANAGER PRO

•

Förenkla driftsättning och hantering av
ljud- och videoenheter från Poly

•

•

Få information

•

Enkel övervakning och felsökning
var du än befinner dig

•

•

•

Känn dig trygg med säkra, skalbara och
redundanta tjänster

Fjärrfelsökning sparar tid och pengar
samt förbättrar kundnöjdheten

Förenkla headsethantering och
-användning

•

Fjärrfelsökning

•

Du kan känna dig trygg med att
lösningen är säker, skalbar och redundant

•

Njut av flexibilitet och lägre kostnader
genom att övergå till en molnarkitektur

© 2020 PLANTRONICS, INC.

Utnyttja avancerad enhetshantering för
att säkerställa konsekvent drift och
användarupplevelse
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IT-VERKTYG

SAMARBETSPROGRAMVARA

PERFEKT FÖR
Bryggning, hantering, brandväggstrafik och
analys för fullständig kontroll i ditt eget
datacenter
REALPRESENCE CLARITI
•

Flexibel driftsättning på dina egna
maskinvaruservrar, privata moln
eller en blandning av båda

•

Enkel licensiering som kan byggas ut
efter dina behov

•

Omfattar skrivbordsbaserade,
mobilbaserade och programvarubaserade
klienter så att användarna smidigt kan
ansluta var som helst
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IT-VERKTYG

SAMARBETE

PERFEKT FÖR
Organisationer som behöver ansluta
standardbaserade videoenheter till Microsoft
Teams och Skype för företag
REALCONNECT
•

Molnbaserad videosamarbetstjänst eller RealPresence
Clariti-samarbetsinfrastruktur

•

Tillhandahåller anslutning från
standardbaserade videoklienter till
Microsoft Teams-möten via
Outlook-kalenderfunktioner

•

Ger kunderna möjlighet att dra nytta av
befintliga videotillgångar och migrera
till Microsoft Teams
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SUPPORT OCH TJÄNSTER
PERFEKT FÖR
IT-chefer som behöver hjälp med att få ut mesta
möjliga av sina UC-klienter, mötesrum och
samarbetsnätverk

PERFEKT FÖR
IT-chefer som behöver hjälp med att installera
eller flytta Poly-lösningar

PERFEKT FÖR
IT-chefer och IT-ansvariga som ansvarar för
samarbetslösningar

RÅDGIVNING

DRIFTSÄTTNING

SUPPORT

•

Utökat team av virtuella experter

•

Sömlös driftsättning i produktionsmiljö

•

•

Få hjälp av årtionden av UC&Cspecialister

•

Lösning med en källa för smidig och
problemfri driftsättning

Omfattande teknisk support, dagtid och
dygnet runt

•

•

Planera den optimala lösningen för att
minska driftsättningsriskerna

•

Påskynda avkastningen på investeringen genom
att snabbt installera, implementera och integrera
din samarbetslösning

Tillgång till programuppgraderingar och
uppdateringar när de släpps

•

Byte av reservdelar i förväg

•

Supportalternativ som uppfyller kundernas krav

•

Främja införandet inom organisationen
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SUPPORT OCH TJÄNSTER
PERFEKT FÖR
IT-chefer som vill säkerställa att deras UC-miljöer
körs med maximal effektivitet

PERFEKT FÖR
IT-anställda och chefer som vill maximera värdet
av sina headsetinvesteringar

PERFEKT FÖR
IT-chefer som vill frilansa ut värdtjänster och
den dagliga hanteringen av sina UC-lösningar

OPTIMERINGSTJÄNSTER

HEADSETTJÄNSTER

HANTERADE TJÄNSTER

•

Optimera dina Poly-infrastrukturlösningar så
att de presterar maximalt

•

•

Fjärrövervaka och fjärrhantera
prestandan hos din samarbetslösning

•

Maximera värdet av din UC&C-investering
samtidigt som du påskyndar driftsättningen
och optimerar prestandan

En uppsättning tjänster för bättre
planering, driftsättning av headset,
användning, livslängd och utbyte

•

•

Minimera störningar på arbetsplatsen
med densitetsanalys

Tillhandahåll förutsägbar nätverkstillförlitlighet,
tillgänglighet och säkerhet för din
uppdragskritiska samarbetslösning

•

Använd procedurer för expertuppgraderingar
som har minimal inverkan på användningen
av din lösning

•

Smidig installation och driftsättning
med hjälp av slutanvändaren för att öka
användningen och produktiviteten

•

Microsoft Teams-tjänster och migrering
från Skype för företag eller äldre PBX till
Microsoft Teams

•

En serie företagsappar som kan driftsättas för
att förbättra slutanvändarnas produktivitet
och effektivisera administrationsuppgifterna

•

Maximera headsetets livslängd och
hantera tillgångarna på ett korrekt sätt

•

global täckning dygnet runt
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Poly Sweden
Arenavägen 45, Floor 15
12177 Stockholm, Globen
Sverige
E-post: nordics@poly.com

Frågor: poly.com/contact
Handla så här: poly.com/contact-sales
Läs mer online: poly.com
Poly-kontor runt om i världen: poly.com/office-locations
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