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ARBEJDE ER IKKE 
LÆNGERE ET STED
Hybridarbejde gør medarbejderne i stand til at arbejde hvor som helst. Være mobile 
og produktive. Være forbundet og samarbejdende. Mellem pandemien og allerede 
eksisterende tendenser er hybridarbejde kommet for at blive. Arbejde er ikke længere et 
sted, det er det, du laver. 

Vi vil fortsat se virkningen af denne forandring overalt. Boliger vil blive bygget med 
dedikerede arbejdsområder. Politikker for fjernarbejde bliver mere udbredte. Teams 
bliver mere virtuelle af karakter. 

Men én ting, der ikke ændrer sig, er behovet for kommunikation i virksomhedsklassen. 
Det er ikke længere nok blot at fokusere teknologiinvesteringer på centrale 
kontorfaciliteter. Virksomheder skal levere en ensartet oplevelse i virksomhedsklassen 
for alle medarbejdere, uanset om de er derhjemme, på et fælles arbejdssted eller et 
kontor i virksomheden.

For at trives i denne nye verden skal du gøre medarbejderne i stand til at arbejde hvor 
som helst ved at levere en sikker, professionel oplevelse på tværs af arbejdsområder, 
alt imens du jonglerer med enhedsimplementeringer og softwareopdateringer. Det 
lyder enkelt, ikke?

34% AF MEDARBEJDERNE
arbejdede hjemmefra før COVID-19-pandemien

70% AF MEDARBEJDERNE
arbejder hjemmefra nu, ifølge undersøgelse foretaget 
af Nemertes1

74%
AF ØKONOMIDIREKTØRERNE

agter at overflytte enkelte medarbejdere 
til fjernarbejde permanent, ifølge Gartner2
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UDFORDRINGERNE I 
NUTIDENS VIRKELIGHED
Det er op til IT-afdelingen på en eller anden måde at gøre alle i stand til at holde 
forbindelsen og kommunikere, uanset deres job, placering eller kommunikationsform. 

Den gode nyhed er, at cloudkommunikation og samarbejdsplatforme har gjort 
virkelighedens hybridarbejde mere gennemførligt end nogensinde før. Kolleger kan 
samarbejde via video lige så nemt som ansigt til ansigt i et mødelokale. Kundesupport 
kan finde sted lige så effektivt fra et arbejdsværelse eller et køkkenbord. 

30%
AF VIRKSOMHEDERNE

siger, at de rigtige 
cloudsamarbejdsværktøjer 

kan forbedre virksomhedens 
produktivitet3 

Den dårlige nyhed er, at forbrugerhardware ikke har holdt trit med virksomhedens 
behov. 

Det kan derfor begrænse produktiviteten, medarbejderengagementet og den måde, 
medarbejderne i den anden ende af opkaldet anskuer din virksomhed på. 

For at muliggøre hybridarbejde skal du bruge professionelle løsninger til at 
maksimere lyd- og videofunktionerne på dine cloudkommunikationsplatforme på 
tværs af alle arbejdsformer og arbejdspladser. 

Indbyggede kameraer i bærbare computere og 
smartphonemikrofoner er gode til at chatte med vennerne, 
men dårlig videokvalitet og baggrundsstøj giver en mindre 
optimal oplevelse, når du skal tale med en klient, kunde, 
patient, studerende og lignende.
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Vi er alle på en eller anden måde blevet berørt af COVID-19. Men sundheds- og uddannelsessektorerne og de statslige myndigheder er blevet 
forandret af det, og det skaber nye realiteter for den måde, folk opretter forbindelse, kommunikerer og samarbejder på. Teknologi er drivkraften, 
der kan hjælpe organisationer og deres arbejdsstyrke med at tilpasse sig. 

SUNDHEDSVÆSEN
Sundhedsinstitutioner har brugt telemedicin 

og videomøder i årevis, men pandemien har 

fremskyndet anvendelsen og bekræftet deres 

kritiske rolle i fremtiden.

Læger og hospitaler gennemfører telemedicinske besøg hos patienter 
for at mindske antallet af besøg på klinikken og øge kapaciteten af 
hospitalssenge.01

04 Funktionelle teams og ledere udfører flere opgaver i virtuelle og 
fjerntliggende lokaler.

02 Psykologer og psykiatere gennemfører telefon- og videoopkald for at 
møde patienterne og spørge ind til deres mentale sundhed. 

03 Lægeskoler og undervisningshospitaler kører fjernundervisning om 
kirurgiske teknikker, coaching i sengepleje og meget mere.

INDVIRKNING PÅ  
UDVALGTE BRANCHER
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Centrale offentlige myndigheder har været nødt til at implementere 
lyd-, video- og konferencemuligheder, der eliminerer forstyrrelser og 
understøtter kommunikation af høj kvalitet for medarbejderne, når de 
hopper mellem hjemmearbejdspladser og kontorer.

01

02
It-chefer hos myndighederne udvikler mere langsigtede strategier til 
at håndtere COVID-19-udfordringer og sikre, at centrale myndigheder 
kan opretholde forretningskontinuitet og -produktivitet i lyset af andre 
naturkatastrofer. 

03
Centrale offentlige organisationer skal fortsat balancere og give 
medarbejderne problemfri kommunikations- og samarbejdsoplevelser 
samt sikker adgang til kritiske oplysninger. Det betyder, at alle møder, 
samarbejdsfunktioner og oplysninger, der deles i disse områder, forbliver 
sikre.

UDDANNELSE
Personlig undervisning foretrækkes altid af 

hensyn til lærere, forældre og studerende, 

men sundheds- og sikkerhedsudfordringer gør 

hybridundervisning til den mest gennemførlige 

tilgang. Skiftet til hybrid har imidlertid 

blotlagt teknologihuller, miljøproblemer og 

andre vanskeligheder, der gør læring og 

hjemmeundervisning udfordrende.

Folkeskoler og gymnasier har måttet gentænke deres klasseformater 
og undervisningsteknikker baseret på lokale COVID-19-smittetal 
samt retningslinjer fra administratorer og lærerfagforeninger. 
Lærerne skal sikre, at eleverne har adgang til driftssikre computere, 
undervisningssoftware og eksterne enheder for at give en god 
læringsoplevelse. 

01

02
Universiteter har været nødt til helt at lukke campusområder eller 
begrænse antallet af studerende med tilladelse til personlig læring for at 
mindske smittetallet. Disse realiteter har gjort både medrivende virtuelle 
læringsmodeller og nem adgang til kursusmateriale kritisk og øget 
vigtigheden af teknologi.

CENTRALE
OFFENTLIGE
MYNDIGHEDER
Mange centrale offentlige myndigheder var 

ikke forberedt på skiftet til distancearbejde, 

da COVID-19-infektionsraten toppede. I 

begyndelsen af foråret var mange IT-chefer 

nødsaget til at implementere kortsigtede 

funktioner for at få medarbejderne op at køre. 
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ARBEJDSFORMER OG ARBEJDSOMRÅDER
Ingen arbejder på samme måde. Forskellige afdelinger, jobfunktioner, miljøer og medarbejdere har alle unikke kommunikationskrav. 

På samme måde er behovet for et skrivebord på kontoret meget anderledes end i et mødelokale. Etablering af den rigtige adgang og de rette enheder 
på tværs af disse områder og former for arbejde sikrer, at medarbejderne kan være mest muligt produktive, uanset deres placering.

VIGTIGE OVERVEJELSER FOR DIN ARBEJDSSTYRKE

TIL ARBEJDSFORMER 

Forestil dig, at 92 % af medarbejderne kan opdeles i seks 
forskellige medarbejdertyper4 baseret på, hvor de tilbringer 
det meste af dagen, hvor mange enheder de bruger til at 
kommunikere med og de særlige udfordringer, de står over for 
i forbindelse med arbejdet. Det er vigtigt at levere det rette 
udstyr til disse arbejdsformer for at fremme produktiviteten 
og de gode oplevelser.
 
TIL ARBEJDSOMRÅDER 

Forestil dig både oplevelsen for dem i lokalet og alle andre, der 
deltager i opkaldet. Et lille fælles mødeområde vil have andre 
lyd- og videobehov end et stort mødelokale. Et skrivebord på 
et privat kontor eller derhjemme kræver sandsynligvis ikke 
den støjreduktionsteknologi, du finder i et miljø med højere 
tæthed som f.eks. et kundesupportlokale. 

“
CARLOS GATÓ

"Teknologi, der muliggør 
effektive samarbejds- og 
kommunikationsformer, nedbryder 
geografiske barrierer, men i stedet 
for at indføre en løsning, der passer 
til alle, er vi nødt til at udstyre 
medarbejdere med headsets og 
enheder, der optimerer deres 
personlige udfoldelsesmuligheder."

KOMMERCIEL DIREKTØR, LCRcom 
(SPANIEN)
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IT-ADMINISTRATION
VIGTIGE OVERVEJELSER

For IT-afdelinger er evnen til at anskaffe og administrere denne massive samling af enheder forskellen mellem en 
virksomhed, der problemfrit tilpasser sig fremtidens arbejde, og en, der kæmper for at få hybridarbejde skudt i luften. 
Når løsningerne evalueres, er dette de fire vigtigste ting, du skal overveje:

ENHEDSOVERVÅGNING
OG -ADMINISTRATION 

Vælg en løsning, der har 
omfattende overvågnings- 
og indsigtsmuligheder, så du 
kan have fingeren på pulsen 
i forhold til enhedsstatus, 
mødeeffektivitet og 
slutbrugeroplevelse. 
Foretag hurtig fejlfinding af 
problemer, og vedligehold 
centraliserede oplysninger 
om ydeevne.

INTEROPERABILITET 

Uanset hvilken UC-
platform du vælger til din 
interne kommunikation, 
vil du opdage, at brugere 
sandsynligvis skal oprette 
forbindelse til flere 
forskellige platforme på 
grund af en kundes, en 
partners eller et kundeemnes 
behov. Det betyder, at din 
lyd- og billedteknologi skal 
have fleksibiliteten til at 
fungere lige godt sammen 
med enhver platform.

SERVICE OG SUPPORT 

En spredt arbejdsstyrke kan 
betyde, at du har brug for 
ekstra support for at kunne 
imødekomme deres krav til 
oppetid. UC-leverandører, 
enhedsproducenter og 
konsulenter kan hjælpe dig 
med at vurdere, evaluere og 
anbefale alt fra den rigtige 
cloudsamarbejdsplatform 
og enheder til ændringer, 
der skal foretages i dit 
netværk, din sikkerhed 
og dine muligheder for 
fjernovervågning.

SIKKERHED 

I forhold til cyberangreb, der 
kan bringe din virksomhed 
offline, og regler om 
beskyttelse af personlige 
oplysninger som HIPAA, 
GDPR og ISO skal du 
sørge for, at sikkerheden 
overholder den højeste 
standard. Derfor er det 
vigtigt at huske på, at alle 
kommunikationsenheder 
er et slutpunkt, der skal 
overvåges og forbedres 
regelmæssigt.
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POLY END-TO-END-LØSNINGER
For at skabe et hybridt arbejdsmiljø, der opfylder medarbejdernes behov og understøtter samarbejde og 
produktivitet, har du ikke kun brug for den rigtige teknologi. Du har brug for en strategisk partner, der gør 
oplevelsen med indkøb, implementering og support så enkel som muligt. 

Det er her, Poly kommer ind i billedet. Vi tilbyder løsninger til enhver arbejdsform og arbejdsplads, herunder 
headset, videoenheder, skrivebords- og konferencetelefoner, administrationssoftware samt globale tjenester 
og support.

“
ALAA SAYED

"I takt med at afstande og 
fjernarbejde fortsætter for 
mange organisationer, vil 
behovet for en lang række UCC-
integrerede enheder fortsat være 
en topprioritet. Ingen anden 
leverandør kommer tæt på Polys 
omfattende udvalg af enheder 
til hjemmet, kontoret og alt ind i 
mellem."

BRANCHEDIREKTØR, 
FROST AND SULLIVAN

End-to-end-portefølje af løsninger og tjenester på tværs af alle 
arbejdsformer og -områder. Integration med centrale UC-platforme.
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VED SKRIVEBORDET 
(HJEMME ELLER PÅ KONTORET)

POLY-ARBEJDSPLADSLØSNINGER

Medarbejderne skal kommunikere professionelt, uanset om det er på et centralt kontor eller på deres hjemmekontor. 
Gør det nemt at oprette forbindelse og samarbejde med de højeste standarder, uanset hvor de arbejder. 

Førsteklasses kablet UC-headset

VOYAGER FOCUS UC BLACKWIRE 8225 SAVI 8200 OFFICE OG UC
Trådløst DECT™-headsetsystem

POLY STUDIO P5POLY STUDIO P15
Professionelt webkameraPersonlig videobar

POLY SYNC 20CCX 400
Begyndertelefon med berørings-

skærm

Bluetooth®-stereoheadset

Vores produktspecialister kan hjælpe dig med at finde den rette kombination af løsninger til din arbejdsstyrke og rådgive dig om aktuelle 
tilbud og gratis prøveversioner.

USB/Bluetooth®Smart-højttalertelefon

USB-headset

BLACKWIRE 5200-SERIEN
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PÅ FARTEN
Vores mobile løsninger giver uovertruffen støjreduktion og den bedst mulige lydkvalitet, 
så dine medarbejdere kan lyde professionelle, uanset hvor virksomheden fører dem hen. 

VOYAGER 8200 UC VOYAGER 6200 UC VOYAGER 5200 OFFICE OG 
UC-SERIEN

POLY-ARBEJDSPLADSLØSNINGER

Bluetooth®-stereoheadset Bluetooth®-nakkebøjleheadset
Bluetooth®-monoheadsetsystem

Vores produktspecialister kan hjælpe dig med at finde den rette kombination af løsninger til din arbejdsstyrke og rådgive dig om aktuelle 
tilbud og gratis prøveversioner.

POLY SYNC 20
USB/Bluetooth®Smart-højttalertelefon

CALISTO 5300
Personlig Bluetooth®-højttalertelefon

POLY STUDIO P5
Professionelt webkamera
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Nogle af dine medarbejderes vigtigste samtaler finder sted i mødelokalet. Gør det nemt 
for alle at oprette forbindelse og kommunikere, samtidig med at sikkerheden opretholdes 
med automatiske produktionsregler og enkle ét-tryks- og stemmeaktiverede grænseflader.

POLY STUDIO X50
Alt-i-én-videobar

G7500
Videokonferencesystem

EAGLEEYE DIRECTOR II
Højtydende HD-videokamera

G40-T
Lokalesystem til Microsoft Teams

TRIO C60
Smart-konferencetelefon

I MØDELOKALET
POLY-ARBEJDSPLADSLØSNINGER

Vores produktspecialister kan hjælpe dig med at finde den rette kombination af løsninger til din arbejdsstyrke og rådgive dig om aktuelle 
tilbud og gratis prøveversioner.

POLY SYNC 60

USB/Bluetooth®Smart-højttalertelefon  
til mødelokaler
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ARBEJDSPLADSLØSNINGER

Fra improviserede brainstorme til ugentlige indtjekninger med eksterne kolleger – hjælp 
dine medarbejdere med at føre store samtaler i selv de mindste områder. 

POLY STUDIO X30
Alt-i-én-videobar 

POLY STUDIO X50
Alt-i-én-videobar

POLY STUDIO
Førsteklasses USB-videobar

TRIO 8300
Smart-konferencetelefon

POLY-ARBEJDSPLADSLØSNINGER

I DET FÆLLES MØDEOMRÅDE

Vores produktspecialister kan hjælpe dig med at finde den rette kombination af løsninger til din arbejdsstyrke og rådgive dig om aktuelle 
tilbud og gratis prøveversioner.

POLY SYNC 60

USB/Bluetooth®Smart-højttalertelefon  
til mødelokaler
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I CALLCENTERET
Når det drejer sig om kundeinddragelse, er callcenteret din virksomheds stemme. 
Aktiver den krystalklare kommunikationsoplevelse, som kundeservicerepræsentanterne 
behøver for at skabe en interaktion af den bedst mulige kvalitet. 

ENCOREPRO 700-SERIEN
Kundeserviceheadset

VVX 350
6-linjers IP-bordtelefon med 

medium rækkevidde

SAVI 8200 OFFICE OG UC
Trådløst DECT™-headsetsystem

ENCOREPRO 500-SERIEN
Kundeserviceheadset

POLY-ARBEJDSPLADSLØSNINGER

Vores produktspecialister kan hjælpe dig med at finde den rette kombination af løsninger til din arbejdsstyrke og rådgive dig om aktuelle 
tilbud og gratis prøveversioner.

SAVI 7300 OFFICE-SERIEN
Ultrasikkert, trådløst DECT™-

headsetsystem

POLY STUDIO P5
Professionelt webkamera
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POLY-LENS
• Cloudbaseret indsigt og administration til  

din Poly-enhedsinvestering i video, stemme,  
og headset

• Intelligent nyhedsfeed som enhedshøjdepunkter, 
der identificerer de vigtigste handlinger og 
indsigter

• Omfattende lagerstyring sikrer, at systemerne 
kører med maksimal ydeevne

CLARITI
• Alt-i-én-mødeplatform implementeret i en  

privat cloud

• Omfatter enhedsstyring, opkaldssignalering, 
firewallpassage, MultiPoint og software til 
stationære og mobile brugere

• Enhedsovervågning og rapportering af 
opkaldsdetaljer til måling af succes og områder, der 
kræver opmærksomhed

REALCONNECT
• Cloudbaserede tjenester, der forbinder 

traditionelle videokonferencesystemer med 
Microsoft Teams eller Skype for Business

IT-VÆRKTØJER
Nøglen til brugersucces er brugervenlighed, driftssikkerhed 
og kvalitet. Den bedste måde at levere disse behov på er at 
administrere og overvåge enheder centralt. Poly-løsninger 
kan administreres internt af virksomhedens it-afdeling eller 
fjernovervåges og administreres af Poly, og vi kan levere 
eksterne eller lokale, professionelle konsultationstjenester 
med stor berøringsflade, der kan hjælpe dine it-teams med 
at konfigurere deres teams til succes og levere løsninger, der 
kan hjælpe dig med at implementere, administrere, overvåge 
og foretage fejlfinding af en komplet pakke af enheder.
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PERSONLIG 
KONFERENCEENHEDSSERVICE

• Ubegrænset adgang 24/7/365 til Polys 
tekniske eksperter for support over 
hele verden via chat, telefon, e-mail og 
livevideo

• Op til tre års produktudskiftning  
med hurtig hardwareudskiftning  
næste arbejdsdag

• Understøttelse af en enkelt app på tværs 
af personlige Poly-konferenceløsninger 
til styring af dine personlige 
enhedsindstillinger, sikring af ajourført 
software og adgang til avancerede 
fejlfindingsværktøjer

• Rabatter på eksklusive professionelle 
tjenester, hvilket sparer tid og penge for 
virksomheden

SUPPORTSERVICER

• Vores supporttjenesteteam opfylder 
forskellige behov, fra udvidelse og 
uddybning af support til løbende 
vejledning i forbindelse med specifikke 
systemer

• En fleksibel supportmodel hjælper  
virksomheder med at opfylde forskellige 
behov i alle faser af hardwareejerskabet

• Fejlfinding til afhjælpning og hurtig 
hardwareudskiftning næste arbejdsdag

• Dybdegående ekspertise medvirker til at 
reducere risici, øge oppetiden, fremme 
produktiviteten og give ro i sindet

• Et primært kontaktpunkt som 
cloudpartner til Poly-aktiverede 
slutpunktsmiljøer accelererer svartider

MANAGED SERVICE

• Outsource daglige ansvarsområder 
inden for teknologistyring til vores 
team af eksperter

• Reducer belastningen på den 
interne it-afdeling, og hold 
samarbejdsløsninger pålidelige og 
omkostningseffektive

• Forbedr driften, og fremskynd et 
afkast på teknologiinvesteringer

IT-SERVICES OG -SUPPORT

PROFESSIONELLE SERVICER

• Vi leverer end-to-end-tjenester 
og vejledning i alle faser af 
teknologiimplementeringen, fra 
planlægning og design, udrulning og 
optimering

• Vi tilbyder lokal support og fjernsupport 
for at reducere risici, skræddersy 
løsninger, spare på ressourcerne, 
fremskynde udrulningen og meget mere

• Der tilbydes unikke tjenester  
specielt til Microsoft Teams-  
eller Zoom-miljøer
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UC-PLATFORM 
INTEROPERABILITET
Verden kører nu på Unified Communications. Ikke alene gør platforme som 
Microsoft Teams, Zoom, GoToMeeting og mange andre det muligt at oprette 
forbindelse til kunder og kolleger, men under pandemien var disse afgørende 
for at holde mange virksomheder i gang. 

Poly-løsninger giver standardbaseret interoperabilitet, der giver 
medarbejderne fleksibilitet til nemt at skifte mellem UC-platforme. Enhedens 
grænseflader er intuitive, hvilket hjælper dig med at reducere antallet af it-
supportopkald og optimere afkastet på dine hardwareinvesteringer.

Derudover integreres Poly-enheder direkte i både Microsoft Teams og Zoom, 
de to førende UC-platforme. Det gør det nemt for medarbejderne at skifte fra 
én enhed til den næste med en ensartet brugergrænseflade. 
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TEKNOLOGI  
INNOVATION
Poly samler to etablerede brands, Plantronics 
og Polycom, med en arv af innovation. Den 
forskning og gennemtænkte udvikling, der indgår 
i designet af vores teknologi og opbygningen af 
den samlede oplevelse, er det, der adskiller os fra 
resten. Eksempler på vores innovation omfatter:

POLY NOISEBLOCKAI
Ved hjælp af avancerede maskinlæringsalgoritmer kan du identificere og fjerne uønsket støj fra møder, 
selv mens nogen taler. Sig farvel til afbrydelser forårsaget af høje tastaturlyde, knitrende papir og 
støjende gange. 

 
POLY ACOUSTIC FENCE
Opret en usynlig boble, hvor lyde uden for boblen ikke høres, mens stemmer inde i boblen høres 
tydeligt. Poly Acoustic Fence, der anvendes på visse Poly-headsets, telefoner og løsninger til 
mødelokaler, blokerer for distraherende lyde som f.eks. støjende naboer og gøende hunde. 

POLY PRESENTER TRACKING
Hold fokus på den aktive taler, og følg automatisk vedkommende rundt i lokalet, altid med personen 
midt i kameravisningen. Nem at bruge for instruktører på farten, samtidig med at den giver en 
klasseværelseslignende oplevelse for fjernstuderende. 

POLY AUTOMATIC SPEAKER FRAMING
Indram og zoom kameraet på den eller de aktive talere i mødelokalet, og skift automatisk, 
når forskellige deltagere taler. Teams behøver ikke at bekymre sig om fjernbetjeninger eller 
forudindstillinger. Poly Speaker Framing bruger TV-produktionsregler til at få dine teams til at fremstå 
bedst muligt. 

ACTIVE NOISE CANCELLATION
Eliminer baggrundslyde, før de når øret. Ved at vende indkommende lydbølger i headsettet kan 
medarbejderne fokusere på deres samtale og ikke på airconditionenheden i det tilstødende lokale. 
 

ALEXA FOR BUSINESS-INTEGRATION
Tillad brugere at bede Alexa for Business om at deltage i dit møde uden nogensinde at skulle trykke på 
en knap. Denne sikre og praktiske nyskabelse bringer fremtidens stemmekommandoverden til nutidens 
bestyrelseslokaler og fagfolk på farten.
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POLY-FORDELEN

DINE HEADSET-, 
VIDEO- OG TELEFON-BEHOV. 

ALT SAMMEN PÅ ÉT STED.  
Omfattende portefølje af headset-, video- 

og telefonløsninger til enhver arbejdsplads 
og arbejdsform. Find den rigtige enhed til 

alle medarbejdere og miljøer, samtidig med 
at du undgår besværet med at jonglere 

med flere kontrakter,  
tjenester, hardware og support.

99%
AF FORTUNE 500-VIRKSOMHEDERNE
sætter deres lid til Poly-produkter og -tjenester til 
at styrke deres kommunikation og samarbejde. Her 
er årsagen: 

INTEGRERET I DIN 
FORETRUKNE PLATFORM. 

Omfattende interoperabilitet med alle 
platforme samt dybt integreret i førende 
platforme som Microsoft Teams og Zoom. 
Beskyt din investering, og undgå behovet 

for at fjerne og udskifte hardware på 
vejen, hvis du skifter udbydere.

KVALITET, UDEN 
SIDESTYKKE.

HD-kameraer og lydenheder, der  
fungerer godt og føles naturlige. 

Deter det, der gør teammøder produktive 
og samtidig forbedrer kvaliteten af 

kundekommunikation. 

FREMTIDSSIKKER 
KOMMUNIKATION. 

Stærke relationer med de vigtigste  
UC-platforme betyder, at vores teknologi 

altid er forberedt til at udnytte den 
næste arbejdsstyrketrend. Vi fornyer og 
udvider løbende vores løsninger, så de 

passer til din virksomheds behov.

LOKAL SUPPORT. 
OVER HELE VERDEN.

Uanset hvor du og dine eksterne 
medarbejdere arbejder, bakkes du 
op af Poly-eksperter og foretrukne 

kanalpartnere på dit hjemmemarked, på 
dit sprog og i din tidszone. 



SKAB FREMTIDENS 
ARBEJDE I DAG
Nu er det tid til at udvikle din hybride arbejdsstrategi. Ved at bruge denne vejledning 
som udgangspunkt kan du begynde at designe dine arbejdspladser og finde den rigtige 
teknologi til din arbejdsstyrke og på den måde skabe grundlaget for din vision. 

Hos Poly hjælper vi virksomheder som din med at skabe arbejdserfaringer, der giver folk 
mulighed for at oprette forbindelse, samarbejde og yde deres bedste. Med en kombination 
af innovativ teknologi og konsultationstjenester kan vi hjælpe dig med at planlægge, 
designe, implementere, optimere og understøtte en hybrid arbejdsstrategi, der kan 
tilpasses medarbejdernes behov og adfærdsændringer.  

Uanset om medarbejderne er på kontoret, på farten eller derhjemme, så skaber vi sammen 
et miljø, der gør det nemmere at høre, dele og se.

VI ER HER FOR AT HJÆLPE.

©2021 Plantronics, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Poly og propeldesignet er 
varemærker tilhørende Plantronics, Inc. Alle øvrige varemærker tilhører deres 
respektive ejere. 2.21  8333950
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“
IRA M. WEINSTEIN

"At arbejde hjemmefra behøver ikke at betyde 
nedsat produktivitet. Med lyd- og videoværktøjer 
i virksomhedsklassen kan dine medarbejdere 
kommunikere effektivt og pålideligt, selv når de 
arbejder i "mindre end ideelle" lokaliteter. Når du 
udstyrer dine medarbejdere ordentligt, gør du 
arbejde hjemmefra til det, som det bør være – en 
klog forretningsbeslutning, ikke et kompromis." 

MANAGING PARTNER, RECON RESEARCH 

LÆS MERE PÅ POLY.COM

http://www.poly.com

