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TYÖ EI TAPAHDU ENÄÄ 
VAIN TYÖPAIKALLA
Hybridityö mahdollistaa työskentelyn missä tahansa. Se mahdollistaa liikkuvan ja 
tuottavan työnteon, yhteydenpidon ja yhteistyön. Pandemia ja vallitsevat trendit ovat 
johtaneet siihen, että hybridityöskentely on tullut jäädäkseen. Työ ei enää tapahdu vain 
työpaikalla – se on paikasta riippumatonta. 

Muutoksen vaikutus on näkyvillä kaikkialla. Koteihin rakennetaan erityisiä työtiloja. 
Etätyökäytäntöjä laajennetaan. Tiimit muuttuvat luonteeltaan virtuaalisemmiksi. 

Liiketoimintaviestintää tarvitaan kuitenkin samalla tavalla kuin ennenkin. 
Teknologiainvestointeja ei kannata enää keskittää pelkästään keskustoimistoon. 
Organisaatioiden on tarjottava jokaiselle työntekijälle jatkuvat yritystason 
työskentelyolot niin kotona, yhteistyöskentelytilassa kuin myös yrityksen toimistossa.

Jotta organisaatiosi voisi menestyä uudessa maailmantilanteessa, työntekijöiden 
on pystyttävä työskentelemään kaikissa työskentelypaikoissa tietoturvallisesti ja 
ammattimaisesti samalla kun laitteistoja otetaan käyttöön ja ohjelmistoja päivitetään. 
Kuulostaako yksinkertaiselta?

34 % TYÖNTEKIJÖISTÄ
työskenteli etänä ennen COVID-19-pandemiaa

70 % TYÖNTEKIJÖISTÄ
työskentelee nyt kotoa käsin Nemertesin tutkimuksen 
mukaan1

74 %KAIKISTA 
TALOUSJOH-
TAJISTA

aikoo siirtää joitakin työntekijöitä pysy-
västi etätyöhön Gartnerin mukaan2
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NYKYPÄIVÄN 
HAASTEET
IT-osaston on pyrittävä pitämään kaikki yhteydessä toisiinsa työnkuvasta, sijainnista tai 
viestintätyylistä riippumatta. 

Hyvä uutinen on, että pilvipohjaiset viestintä- ja yhteistyöympäristöt ovat tehneet 
hybridityöskentelystä toimivampaa kuin koskaan aiemmin. Työtoverit voivat tehdä 
yhteistyötä videoyhteydellä yhtä helposti kuin kasvokkain kokoushuoneessa. Asiakastuki 
voidaan hoitaa yhtä tehokkaasti niin avokonttorissa kuin oman keittiöpöydän ääressäkin. 

30 %
YRITYKSISTÄ

sanoo, että oikeat pilvipohjaiset yhteistyövälineet 
voivat parantaa yrityksen tuottavuutta3 

Huono uutinen on, että kuluttajalaitteet ovat jääneet jälkeen liiketoiminnan tarpeesta. 

Se voi heikentää tuottavuutta, työntekijöiden sitoutumista ja sitä kuvaa, minkä 
puhelun toinen osapuoli saa yrityksestäsi. 

Hybridityöskentely vaatii ammattitasoisia ratkaisuja, joilla omien 
pilviviestintäympäristöjen ääni- ja videolaatu on paras mahdollinen kaikilla 
työtavoilla ja kaikissa työtiloissa. 

Kannettavien tietokoneiden kiinteät kamerat ja 
älypuhelinten mikrofonit sopivat hyvin kavereiden kanssa 
jutusteluun, mutta huono videolaatu ja taustamelu ovat 
haitaksi, kun keskustellaan asiakkaan, potilaan, opiskelijan 
tai vastaavan henkilön kanssa.
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COVID-19 on vaikuttanut meihin kaikkiin jollain tavalla. Se on kuitenkin mullistanut terveydenhuollon, koulutuksen ja keskushallinnon 
laitosten toimintatavan, ja se on synnyttänyt uusia yhteydenpidon, viestinnän ja yhteistyön tapoja. Teknologia auttaa organisaatioita ja niiden 
työntekijöitä sopeutumaan tilanteeseen. 

TERVEYDENHUOLTO
Terveydenhuoltolaitokset ovat käyttäneet 

teleterveydenhuoltoa ja videopuheluita jo 

vuosia, mutta pandemia on nopeuttanut näiden 

menetelmien käyttöönottoa ja vahvistanut 

niiden tärkeyttä tulevaisuudessa.

Lääkäriasemat ja sairaalat toteuttavat potilaskäyntejä 
teleterveydenhuollon muodossa, jotta laitoskäyntejä olisi vähemmän ja 
vuodepaikkoja säästyisi.

01

04 Toiminnalliset tiimit ja johtohenkilöt hoitavat työtehtäviä 
virtuaalisissa ympäristöissä ja etänä.

02 Psykologit ja psykiatrit pitävät yhteyttä potilaisiin puhelimen ja videon 
välityksellä ja seuraavat heidän mielenterveyttään. 

03 Lääketieteelliset oppilaitokset ja yliopistolliset sairaalat järjestävät 
etäopetustunteja leikkausmenetelmistä, potilaiden kohtaamisesta 
hoitotyössä ja monesta muusta aiheesta.

VAIKUTUS  
TÄRKEIMPIIN TOIMIALOIHIN
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Keskushallintoviranomaisten on täytynyt ottaa käyttöön ääni-, video- 
ja kokousvälineitä, jotka estävät häiriötekijät ja tukevat laadukasta 
viestintää, kun työntekijät joutuvat pallottelemaan kodin ja toimiston 
välillä.

01

02
Virastojen IT-johtajat kehittävät lisää pitkän aikavälin strategioita, joilla 
vastataan COVID-19-tilanteen aiheuttamiin haasteisiin, ja he varmistavat, 
että keskushallintoelimet voivat ylläpitää liiketoiminnan jatkuvuutta ja 
tuottavuutta myös muiden mahdollisten luonnonkatastrofien varalta. 

03
Keskushallinnon organisaatioiden on jatkettava tasapainon hakemista, jotta 
työntekijöillä olisi käytössään saumattomat viestintä- ja yhteistyöympäristöt 
sekä tietoturvallinen yhteys kriittisen tärkeisiin tietoihin. Kaikkien kokousten, 
yhteistyötilojen ja niissä jaettujen tietojen on pysyttävä suojattuina.

KOULUTUS
Lähiopetus on aina opettajien, vanhempien 

ja opiskelijoiden suosima vaihtoehto, mutta 

terveydenhuoltoon ja turvallisuuteen liittyvät 

huolenaiheet ovat tehneet hybridioppimisesta 

kaikkein toimivimman lähestymistavan. 

Hybridioppiminen on kuitenkin tuonut esiin suuria 

eroja teknologiassa, ympäristöön liittyviä ongelmia 

ja muita vaikeuksia, jotka tekevät kotoa opiskelusta 

ja opettamisesta haastavaa.

Peruskoulut ja lukiot ovat joutuneet muuttamaan luokkamallejaan 
ja opetusmenetelmiään paikallisten COVID-19-tartuntalukujen sekä 
viranomaisten ja opettajien ammattiliittojen sääntöjen mukaan. 
Opettajien on varmistettava, että opiskelijat voivat käyttää luotettavia 
tietokoneita, opetusohjelmistoja ja oheislaitteita ja saada laadukkaan 
oppimiskokemuksen. 

01

02
Yliopistot  ovat joutuneet sulkemaan kampusalueet kokonaan tai 
rajoittamaan lähiopetuksessa olevien opiskelijoiden määrää, jotta 
tartuntatiheys pysyisi vähäisenä. Tässä tilanteessa mukaansatempaavista
 virtuaalisista opetusmalleista ja helposta kurssimateriaalin 
käyttömahdollisuudesta on tullut hyvin olennaisia, mikä korostaa 
teknologian tärkeyttä.

KESKUS-
HALLINTO-
VIRANOMAISET
Monet keskushallinnon viranomaiset eivät 

olleet varautuneet etätyöhön siirtymiseen 

COVID-19-tartuntapiikin aikaan. Alkukeväällä 

monet IT-johtajat tekivät kaikkensa, jotta 

työntekijöiden työskentely voitaisiin 

mahdollistaa lyhytaikaisilla keinoilla. 



7

TYÖTAVAT JA -TILAT
Jokainen työskentelee omalla tavallaan. Eri osastoilla, työtehtävillä, ympäristöillä ja työntekijöillä on jokaisella omat 
yksilölliset viestintävaatimuksensa. 

Lisäksi työpisteessä tarvitaan aivan eri asioita kuin kokoushuoneessa. Kun jokaiselle työtilalle ja työtavalle järjestetään 
sopivat käyttömahdollisuudet ja laitteistot, varmistetaan, että työntekijät voivat työskennellä mahdollisimman tuottavasti 
sijainnista riippumatta.

TYÖNTEKIJÖIDEN HUOMIOIMINEN

TYÖTAVAT 

Huomaa, että 92 prosenttia työntekijöistä voidaan luokitella 
kuuteen eri työntekijätyyppiin4 sen mukaan, missä he 
viettävät suurimman osan päivästään, kuinka monta laitetta 
he käyttävät viestintään ja mitä erityishaasteitaan he 
kohtaavat työssään. Jotta tuottavuutta ja työkokemusta 
voidaan edistää, jokaiselle näistä työtavoista on järjestettävä 
oikeat työkalut.
 
TYÖTILAT 

Huomaa, millainen on työtilassa olevien henkilöiden ja 
kaikkien muiden puhelun osapuolten kokemus. Pienessä 
neuvottelutilassa ääni- ja videokuvatarpeet ovat erilaiset kuin 
kokoushuoneessa. Yksityisessä työhuoneessa tai kotona ei 
välttämättä tarvita melunvaimennusta, jota käytetään yleisesti 
tiiviissä työympäristössä, kuten asiakastuen avokonttoreissa. 

”
CARLOS GATÓ

”Tehokkaan yhteistyön ja viestinnän 
mahdollistava teknologia voi tuoda 
eri maantieteelliset alueet yhteen. 
Meidän ei kuitenkaan kannata 
käyttää identtistä ratkaisua kaikille – 
työntekijöiden käyttöön on annettava 
kuulokemikrofoneja ja laitteita, 
joilla he pystyvät työskentelemään 
parhaiten omien ehtojensa mukaan.”

KAUPALLINEN JOHTAJA, LCRcom (ESPANJA)
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IT-HALLINTO
HUOMIOITAVAA

IT-osaston on pystyttävä järjestämään valtava määrä laitteita ja hallinnoimaan niitä niin, että yritys voi saumattomasti 
sopeutua työnteon tulevaisuuteen sen sijaan, että se kamppailisi hybridityön käyttöönotossa. Ratkaisujen arvioinnissa 
on huomioitava seuraavat asiat:

LAITTEIDEN VALVONTA
JA HALLINTA 

Valitse ratkaisu, joka 
mahdollistaa runsaasti 
valvonnan ja tarkastelun 
toimintoja. Niin pystyt 
seuraamaan laitteen tilaa, 
kokoustehokkuutta ja 
loppukäyttäjän kokemusta. 
Ratkaise ongelmat nopeasti 
ja ylläpidä keskitettyjä 
tietoja suorituskyvystä.

YHTEENTOIMIVUUS 

Olipa käytössä mikä tahansa 
sisäisen viestinnän UC-
ympäristö, käyttäjien on 
todennäköisesti pystyttävä 
käyttämään useita 
erilaisia käyttöympäristöjä 
nykyisen asiakkaan tai 
kumppanin tai mahdollisen 
tulevan asiakkaan takia. 
Tämän takia ääni- ja 
videotekniikan on toimittava 
yhtä hyvin jokaisessa 
käyttöympäristössä.

PALVELU JA TUKI 
Kun työvoima sijaitsee 
hajautetusti, työntekijöiden 
työskentelykelpoisuus 
saatetaan joutua varmistamaan 
ylimääräisellä tuella. UC-
myyjät, laitteiden valmistajat 
ja muut neuvonantajat voivat 
auttaa sinua arvioinnissa ja 
suositella sopivia pilvipohjaisia 
yhteistyöympäristöjä, 
laitteita ja muutoksia, joita 
sinun tulisi tehdä omaan 
verkkoosi, tietoturvaasi ja 
etävalvontajärjestelmiisi.

TIETOTURVA
Tietoturva on pidettävä 
huipputasolla, jotta 
vältät kyberhyökkäykset 
ja niiden aiheuttamat 
verkkotoiminnan katkokset 
sekä voit noudattaa 
esimerkiksi HIPAA-, GDPR- ja 
ISO-tietosuojamääräyksiä. 
Siksi on tärkeää muistaa, 
että jokainen viestintälaite 
on päätekohta, jota on 
valvottava ja suojattava.
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POLYN KOKONAISVALTAISET RATKAISUT
Kun luot hybridityöympäristöä, joka vastaa työntekijöiden tarpeita sekä tukee yhteistyötä ja tuottavuutta, 
tarvitset muutakin kuin pelkän teknologian – sinulla on oltava strateginen kumppani, jonka ansiosta hankinta, 
käyttöönotto ja tuki onnistuu mahdollisimman helposti. 

Poly auttaa sinua näissä asioissa. Tarjoamme jokaiselle työtavalle ja -tilalle sopivia ratkaisuja. Valikoimaamme 
kuuluu kuulokemikrofoneja, videolaitteita, pöytä- ja neuvottelupuhelimia, hallintaohjelmistoja sekä 
maailmanlaajuista palvelua ja tukea.

”
ALAA SAYED

”Erilaisia UC-alustoihin 
integroitavia laitteita tarvitaan 
huomattavasti jatkossakin, 
kun etätyöskentely jatkuu 
monissa organisaatioissa. Polyn 
laitevalikoiman kattavuus on 
vertaansa vailla. Siitä löytyy 
sopiva laite kotiin, toimistoon ja 
kaikkiin muihin tiloihin.”

TOIMIALAJOHTAJA, 
FROST AND SULLIVAN

Kattava valikoima ratkaisuja ja palveluja kaikille työtavoille ja 
työtiloille. Integroitavissa keskeisiin UC-alustoihin.
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TYÖPISTEESSÄ (KOTONA TAI TOIMISTOLLA)
POLYN RATKAISUT TYÖPAIKALLE

Työntekijöiden on pysyttävä viestimään ammattimaisesti niin työpaikalla kuin kotitoimistossakin. 
Varmista, että he voivat pitää yhteyttä ja tehdä yhteistyötä helposti sekä huipputasoisesti sijainnista riippumatta. 

Johdollinen Premium-UC-kuulokemikrofoni

VOYAGER FOCUS UC BLACKWIRE 8225 SAVI 8200 OFFICE JA UC
Langaton DECT™-kuulokejärjestelmä

POLY STUDIO P5POLY STUDIO P15
Verkkokamera ammattikäyttöönHenkilökohtainen videobar-laite

POLY SYNC 20CCX 400
Kosketusnäytöllinen peruspuhelin

Bluetooth®-stereokuulokemikrofoni

Tuoteasiantuntijoidemme opastuksella löydät oikeat ratkaisut omille työntekijöillesi sekä tietoja tämänhetkisistä tarjouksista ja maksuttomista kokeiluista.

USB-/Bluetooth®-älykaiutinpuhelin

USB-kuuloke

BLACKWIRE 5200 -SARJA
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MATKASSA MUKANA
Mobiiliratkaisumme mahdollistavat verrattoman melunvaimennuksen ja parhaan 
mahdollisen äänenlaadun – työntekijäsi voivat tehdä ammattimaisen vaikutelman missä 
paikassa tahansa. 

VOYAGER 8200 UC VOYAGER 6200 UC VOYAGER 5200 OFFICE- JA UC-
SARJAT

POLYN RATKAISUT TYÖPAIKALLE

Bluetooth®-stereokuulokemikrofoni Bluetooth®-niskasankakuulokkeet
Bluetooth®-monokuulokejärjestelmä

POLY SYNC 20
USB-/Bluetooth®-älykaiutinpuhelin

CALISTO 5300
Henkilökohtainen Bluetooth®-

kaiutinpuhelin

POLY STUDIO P5
Verkkokamera ammattikäyttöön

Tuoteasiantuntijoidemme opastuksella löydät oikeat ratkaisut omille työntekijöillesi sekä tietoja tämänhetkisistä tarjouksista ja maksuttomista kokeiluista.
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Jotkin tärkeimmät työntekijöiden keskustelut käydään kokoushuoneessa. Varmista, 
että kaikki voivat muodostaa yhteyden ja viestiä helposti ja suojatusti automaattisella 
äänentoistolla sekä yhdellä painalluksella toimivilla ja ääneen reagoivilla käyttöliittymillä.

POLY STUDIO X50
Monitoiminen videobar-laite

G7500
Videoneuvottelujärjestelmä

EAGLEEYE DIRECTOR II
Korkealaatuinen HD-videokamera

G40-T
Microsoft Teams -huonejärjestelmä

TRIO C60
Älytekniikkaa käyttävä 

neuvottelupuhelin

KOKOUSHUONEESSA
POLYN RATKAISUT TYÖPAIKALLE

POLY SYNC 60
USB-/Bluetooth®-älykaiutinpuhelin 

kokoushuoneisiin

Tuoteasiantuntijoidemme opastuksella löydät oikeat ratkaisut omille työntekijöillesi sekä tietoja tämänhetkisistä tarjouksista ja maksuttomista kokeiluista.
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RATKAISUT TYÖPAIKALLE

Auta työntekijöitä käymään suuria keskusteluita jopa pienissä tiloissa, 
olipa kyseessä pikainen ideariihi tai etätyöntekijöiden kanssa käytävä 
viikkopalaveri. 

POLY STUDIO X30
Monitoiminen videobar-laite 

POLY STUDIO X50
Monitoiminen videobar-laite

POLY STUDIO
Premium-luokan USB-videobar-laite

TRIO 8300
Älytekniikkaa käyttävä 

neuvottelupuhelin

POLYN RATKAISUT TYÖPAIKALLE

NEUVOTTELUTILASSA

POLY SYNC 60
USB-/Bluetooth®-älykaiutinpuhelin 

kokoushuoneisiin

Tuoteasiantuntijoidemme opastuksella löydät oikeat ratkaisut omille työntekijöillesi sekä tietoja tämänhetkisistä tarjouksista ja maksuttomista kokeiluista.
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PUHELINPALVELUKESKUKSISSA
Puhelinpalveluosastosi on tärkeässä roolissa yrityksesi asiakkaiden sitouttamisessa. 
Anna asiakaspalvelutyöntekijöiden käyttöön kristallinkirkas viestintä, jotta 
vuorovaikutus olisi mahdollisimman laadukasta. 

ENCOREPRO 700 -SARJA
Kuuloke asiakaspalveluun

VVX 350
6-linjainen keskitason 

äänenvoimakkuuden IP-pöytäpuhelin

SAVI 8200 OFFICE JA UC
Langaton DECT™-kuulokejärjestelmä

ENCOREPRO 500 -SARJA
Kuuloke asiakaspalveluun

POLYN RATKAISUT TYÖPAIKALLE

SAVI 7300 OFFICE -SARJA
Erittäin vahvan tietoturvan langaton 

DECT™ -kuulokejärjestelmä

POLY STUDIO P5
Verkkokamera ammattikäyttöön

Tuoteasiantuntijoidemme opastuksella löydät oikeat ratkaisut omille työntekijöillesi sekä tietoja tämänhetkisistä tarjouksista ja maksuttomista kokeiluista.
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POLY LENS
• Pilvipohjainen tieto- ja hallintaratkaisu  

Poly-laitteesi videolle, äänelle  
ja kuulokemikrofoneille

• Älykäs uutisvirta sisältää esimerkiksi tietoja 
tärkeistä laitetapahtumista, jotta näet olennaisen 
toiminnan ja tiedot

• Kattava laitekannan hallinta varmistaa, että 
järjestelmät toimivat huipputehokkaasti

CLARITI
• Monitoiminen kokousalusta, joka on yksityisessä 

pilvipalvelussa

• Kattaa laitehallinnan, puhelusignaalit, palomuurin 
läpäisyn, monipisteyhteyden sekä ohjelmiston 
pöytätietokoneeseen ja mobiililaitteille

• Laitteiden valvonnan ja puhelutietojen raportoinnin 
avulla voidaan mitata onnistumista ja parannettavia 
alueita

REALCONNECT
• Pilvipalvelut, jotka yhdistävät perinteiset 

videoneuvottelujärjestelmät Microsoft 
Teamsiin tai Skype Businessiin

IT-TYÖKALUT
Paras käyttökokemus saadaan helppokäyttöisyydellä, 
käyttövarmuudella ja laadukkuudella. Se varmistetaan 
hallinnoimalla ja valvomalla laitteita keskitetysti. Poly-
ratkaisuja voi hallinnoida yrityksen oma IT-osasto, tai ne 
voi antaa Polyn valvottaviksi ja hallinnoitaviksi. Voimme 
tarjota etänä tai paikan päällä tapahtuvaa huippuluokkaista 
asiantuntijaneuvontaa, jonka avulla IT-tiimit voivat hoitaa 
työnsä menestyksekkäästi. Saat ratkaisuja, joilla voit 
toteuttaa laitteiden käyttöönoton, hallinnan, valvonnan ja 
vianmäärityksen kaiken kattavasti.
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HENKILÖKOHTAISTEN 
NEUVOTTELULAITTEIDEN TUKI

• Polyn tekniset asiantuntijat ovat 
käytettävissäsi ympäri vuorokauden, 
koko viikon ja vuoden kaikkialla 
maailmassa chatin, puhelimen, 
sähköpostin ja videoyhteyden 
välityksellä

• Tuotteiden vaihtomahdollisuus jopa 
kolmen vuoden ajan, myös laitteiden 
vaihtaminen ennakkoon mahdollista  
jo seuraavana arkipäivänä

• Kaikille Polyn henkilökohtaisille 
neuvotteluratkaisuille on yksi yhteinen 
tukisovellus, jolla voit hallinnoita 
omia laiteasetuksia, varmistaa 
ohjelmistojen ajantasaisuuden ja käyttää 
edistyksellisiä vianmääritystyökaluja

• Säästä aikaa ja rahaa yksinomaisten 
asiantuntijapalveluiden avulla

TUKIPALVELUT

• Tukipalvelutiimimme vastaavat erilaisiin 
tarpeisiin – laajaa ja perusteellista 
tukea sekä jatkuvaa opastusta tiettyjen 
järjestelmien käyttöön

• Joustavan tukimallin avulla yritykset 
voivat vastata monenlaisiin tarpeisiin, 
joita esiintyy omistuslaitteiston eri 
käyttövaiheissa

• Vianmääritys ja ongelmien ratkaisu  
ja laitteiston vaihtaminen ennakkoon 
seuraavan arkipäivän aikana

• Perusteellinen asiantuntemus auttaa 
vähentämään riskejä, lisäämään 
käytettävyysaikaa, edistämään 
tuottavuutta ja takaamaan mielenrauhan

• Ensisijainen yhteyshenkilö, joka 
vastaa strategisista Polyyn liittyvistä 
pilvipalvelun päätepisteympäristöistä – 
nopea vastausaika

HALLINNOIDUT PALVELUT

• Ulkoista päivittäiset 
teknologianhallinnan vastuutehtävät 
asiantuntijatiimillemme

• Vähennä sisäisten IT-järjestelmien 
työtaakkaa sekä varmista 
yhteistyöratkaisujen toimintavarmuus ja 
kustannustehokkuus

• Paranna toimintaa ja nopeuta 
teknologiainvestointien tuottoa

IT-PALVELU JA TUKI

ASIANTUNTIJAPALVELUT

• Tarjoamme kokonaisvaltaisia palveluja 
ja opastusta teknologian käytössä aina 
sen suunnittelusta, mallintamisesta ja 
käyttöönotosta optimointiin saakka

• Saat tukea niin paikan päällä kuin 
etänäkin – vähennä riskejä, räätälöi 
ratkaisuja, säästä resursseja, nopeuta 
käyttöönottoa ja paljon muuta

• Ainutlaatuisia palveluja on saatavilla  
erityisesti Microsoft Teams- tai Zoom-
ympäristöihin



17

UC-KÄYTTÖYMPÄRISTÖN 
YHTEENTOIMIVUUS
Maailmamme tukeutuu tällä hetkellä yhtenäiseen viestintään. Asiakkaisiin 
ja työtovereihin voidaan pitää yhteyttä Microsoft Teamsin, Zoomin, 
GoToMeetingin ja monien vastaavien ympäristöjen avulla. Pandemian aikana 
niistä tuli entistä tärkeämpiä monille yrityksille, jotta ne saattoivat pysyä 
toiminnassa. 

Polyn ratkaisut mahdollistavat standardeihin perustuvan yhteentoimivuuden, 
ja työntekijät voivat vaihtaa UC-ympäristöstä toiseen vaivatta. Laitteiden 
käyttöliittymät ovat helppokäyttöisiä, mikä vähentää IT-tukipyyntöjä ja 
optimoi laitteistoinvestoinneista saatavan tuoton.

Lisäksi Poly-laitteet voidaan yhdistää saumattomasti Microsoft Teamsiin ja 
Zoomiin, jotka ovat kaksi johtavaa UC-käyttöympäristöä. Näin työntekijät 
voivat siirtyä laitteelta toiselle niin, että käyttöliittymä pysyy samana. 
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TEKNOLOGIA-  
INNOVAATIO
Poly yhdistää kaksi vakiintunutta tuotemerkkiä, 
Plantronicsin ja Polycomin, sekä kokemuksen 
innovoinnista. Erotumme muista tutkimuksella 
ja harkitulla kehityksellä, joiden perusteella 
suunnittelemme teknologiamme ja 
kokonaiskäyttökokemuksen. Esimerkkejä 
innovaatioistamme:

POLY NOISEBLOCKAI
Edistykselliset koneoppivat algoritmit tunnistavat ei-toivotun melun ja poistavat sen kokousten aikana 
jopa silloin, kun joku puhuu. Kovaäänisen naputtelun, paperin rapistelun ja aulamelun aiheuttamat 
häiriöt ovat nyt historiaa. 

 
POLY ACOUSTIC FENCE
Luo näkymätön kupla, joka vaimentaa kuplan ulkopuoliset äänet, kun taas kuplan sisäiset äänet 
kuuluvat kirkkaasti. Poly Acoustic Fenceä voidaan käyttää tietyissä Poly-kuulokemikrofoneissa, 
-puhelimissa ja -kokoushuoneratkaisuissa, jolloin se peittää häiritsevät taustaäänet, kuten naapurista 
tulevan melun tai koirien haukunnan. 

POLY PRESENTER TRACKING
Voit keskittyä senhetkiseen puhujaan ja seurata häntä huoneessa automaattisesti, kun kamera 
keskittyy koko ajan puhuvaan henkilöön. Helppokäyttöinen ratkaisu liikkuville opetushenkilöille, joka 
tarjoaa luokkamaisen ympäristön myös etäopiskelijoille. 

POLYN AUTOMAATTINEN RAJAUS PUHUJAAN
Rajaa ja zoomaa kamera äänessä oleviin puhujiin kokoushuoneessa, kamera vaihtaa automaattisesti 
toiseen henkilöön, kun puhuja vaihtuu. Ei hankalaa kaukosäätimen tai esiasetusten tarvetta. Polyn 
rajaus puhujaan näyttää tiimisi erinomaisesti TV-kuvanlaadulla. 

AKTIIVISEN MELUN VAIMENNUS
Poista taustaäänet ennen kuin niitä ehtii kuulla. Kun kuulokemikrofoni kääntää vastaanotettavat 
ääniaallot poispäin, työntekijät voivat keskittyä keskusteluun eikä viereisen huoneen ilmastointilaitteen 
huminaan. 
 

ALEXA FOR BUSINESS -INTERGOINTI
Salli käyttäjien pyytää Alexa for Businessia liittymään kokoukseen ilman yhtä painallustakaan. Tämä 
tietoturvallinen ja kätevä innovaatio tuo tulevaisuuden äänikomennot nykypäivän johtokunnan 
kokoushuoneisiin ja liikkuvien ammattilaisten käyttöön.
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POLYN EDUT

KAIKKI TARVITTAVAT 
KUULOKEMIKROFONI- 

VIDEO- JA PUHELINRATKAISUT 
YHDELTÄ TOIMITTAJALTA.  

Laaja valikoima kuulokemikrofoni-, video- 
ja puhelinratkaisuja kaikille työtiloille 
ja -tavoille. Löydä oikea laite jokaiselle 
työntekijälle ja ympäristölle, eikä sinun 

tarvitse pallotella useita sopimuksia,  
palveluita, laitteistoja ja  

tukipalveluita.

99 %
FORTUNE 500 -YHTIÖISTÄ
luottaa Poly-tuotteisiin ja -palveluihin viestinnän ja 
yhteistyön tehostamisessa. Syyt: 

INTEGROITAVISSA 
OMAAN SUOSIMAASI 

KÄYTTÖYMPÄRISTÖÖN. 
Monipuolinen yhteentoimivuus 

kaikkien käyttöympäristöjen 
kanssa ja perusteellinen integrointi 
johtaviin Microsoft Teams- ja Zoom-

ympäristöihin. Suojaa investointisi ja vältä 
laitteistovaihdosten tarve, jos 

vaihdat palveluntarjoajaa.

LAATU, JOKA ON 
VERTAANSA VAILLA.

HD-kamerat ja äänilaitteet, jotka  
toimivat erinomaisesti ja luontevasti. Näin 

tiimipalaverit ovat tuottavia ja 
asiakasviestinnän laatu parempaa. 

VIESTINTÄRATKAISUJA, 
JOTKA TOIMIVAT MYÖS 

TULEVAISUUDESSA. 
Koska teknologiamme on vahvasti  

kytköksissä tärkeimpiin UC-
ympäristöihin, sitä pystytään aina 
hyödyntämään työskentelytapojen 
muuttuessa. Kehitämme jatkuvasti 
uusia innovaatioita ja laajennamme 

ratkaisujamme, jotta ne sopivat 
yrityksesi tarpeisiin.

PAIKALLINEN TUKI 
KAIKKIALLA MAAILMASSA.

Olipa yrityksesi tai etätyöntekijöidesi 
sijainti mikä tahansa, Poly-asiantuntijat 

ja ensisijaiset kanavakumppanit auttavat 
sinua omalla markkina-alueellasi, 
kielelläsi ja aikavyöhykkeelläsi. 



LUO TULEVAISUU-
DEN TYÖYMPÄRISTÖ 
JO TÄNÄÄN
Nyt on aika kehittää oma hybridityöstrategia. Tämän oppaan avulla pääset alkuun työtilojen 
suunnittelussa ja löydät työntekijöillesi sopivan teknologian, joka tekee visiostasi totta. 

Poly auttaa yrityksesi kaltaisia toimijoita luomaan työympäristöjä, joissa ihmiset voivat 
parhaalla tavalla pitää yhteyttä toisiinsa ja tehdä yhteistyötä. Innovatiivinen teknologiamme 
ja neuvontapalvelumme auttavat sinua hybridityöstrategian suunnittelussa, laatimisessa, 
käyttöönotossa, optimoinnissa ja tukemisessa. Näin saat strategian, jota voi mukauttaa 
työntekijöiden tarpeiden ja käyttäytymistapojen muuttuessa.  

Olivatpa työntekijät toimistossa, kentällä tai kotitoimistossa, voit luoda ympäristön, jossa on 
helpompaa kuulla, jakaa ja nähdä.

OLEMME TUKENASI.

© 2021 Plantronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Poly ja propellikuvio ovat 
Plantronics, Inc:n tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa 
omaisuutta. 7.21  1225536
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”
IRA M. WEINSTEIN

”Kotona työskentelyn ei tarvitse heikentää 
tehokkuutta. Ammattitason ääni- ja 
videotyökalujen avulla ihmiset voivat viestiä 
tehokkaasti ja luotettavasti myös silloin, 
kun työskentelypaikka ei ole ihanteellisin. 
Kun työvälineet ovat kunnossa, kotoa käsin 
työskentely muuttuu kompromissista viisaaksi  
liiketoimintapäätökseksi.” 
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