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WERKEN IS NIET MEER 
ALLEEN EEN PLEK
Hybride werken stelt werknemers in staat om overal te werken. Om mobiel en productief te 
zijn. Om verbonden te zijn en samen te werken. Door de pandemie en reeds bestaande trends is 
hybride werk een blijvertje geworden. Werk is geen plek meer, het is iets dat u doet. 

We zullen de impact van deze verandering overal blijven zien. Huizen worden gebouwd met 
speciale werkplekken. Het beleid voor werken op afstand wordt steeds ruimer. Teams worden 
meer virtueel van aard. 

Maar één ding dat niet verandert, is de behoefte aan zakelijke communicatie. Het is niet meer 
genoeg om technologie-investeringen alleen te richten op de ruimte in het centrale kantoor. 
Organisaties moeten elke werknemer een consistente ervaring op bedrijfsniveau bieden, of ze 
nu thuis zijn, op een samenwerkingslocatie of in een bedrijfskantoor.

Om in deze nieuwe wereld te kunnen groeien, moet u uw werknemers de mogelijkheid bieden 
om vanaf elke locatie te werken door een veilige, professionele ervaring te bieden voor 
alle werkruimten, terwijl u tegelijkertijd verschillende apparaten en software-updates kunt 
implementeren. Klinkt simpel, toch?

34% VAN WERKNEMERS
werkte voor de COVID-19-pandemie vanuit huis

70% VAN WERKNEMERS
werkt nu vanuit huis, volgens onderzoek van Nemertes1

74% VAN 
CFO's

is van plan sommige werknemers permanent 
op afstand te laten werken, volgens Gartner2
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DE UITDAGINGEN VAN  
DE HUIDIGE REALITEIT
Het is aan de IT-afdeling om iedereen op de een of andere manier verbonden te houden en te 
laten communiceren, ongeacht hun functie, locatie of communicatiestijl. 

Het goede nieuws is dat cloudcommunicatie en samenwerkingsplatforms meer dan ooit de 
realiteit van hybride werken mogelijk hebben gemaakt. Collega's kunnen net zo eenvoudig 
samenwerken via video als face-to-face in een vergaderruimte. Klantenservice kan net zo 
effectief plaatsvinden vanaf de keukentafel als vanuit een afgeschermde kantoorplek.

Het slechte nieuws is dat consumentenhardware niet op de behoeften van het bedrijf is 
afgestemd. 

30%
VAN BEDRIJVEN

zegt dat de juiste samenwerkingstools in de 
cloud de productiviteit van het bedrijf kunnen 

verbeteren3 

Hierdoor kunnen de productiviteit, de betrokkenheid van medewerkers en de manier 
waarop die personen aan de andere kant van de lijn uw bedrijf zien, minder worden. 

Om hybride werken mogelijk te maken, hebt u professionele oplossingen nodig om de 
audio- en videomogelijkheden van uw cloudcommunicatieplatforms te maximaliseren, voor 
elke werkstijl en werkplek. 

De ingebouwde laptopcamera's en smartphonemicrofoons 
zijn prima geschikt voor chatten met vrienden, maar 
slechte videokwaliteit en achtergrondgeluid zorgen voor 
een mindere ervaring wanneer u bijvoorbeeld met een 
klant, patiënt of student praat.
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We hebben allemaal op de een of andere manier te maken gehad met COVID-19. De gezondheidszorg- en onderwijssector en centrale overheidsinstanties 

zijn er echter volledig door getransformeerd en dit schept een nieuwe realiteit voor de manier waarop mensen met elkaar communiceren, verbinden en 

samenwerken. Technologie is de drijvende kracht die organisaties en hun medewerkers helpt om zich aan te passen. 

GEZONDHEIDSZORG
Zorginstellingen maken al jaren gebruik van 

digitale zorg en videoconferenties, maar de 

pandemie heeft het gebruik ervan versneld en 

de cruciale rol ervan in de toekomst opnieuw 

bevestigd.

Artsen en ziekenhuizen zien patiënten op afstand om het aantal bezoeken aan 

de kliniek te verminderen en de capaciteit van ziekenhuisbedden te behouden.01

04 Functionele teams en leidinggevenden voeren meer taken uit in 

virtuele en externe ruimten.

02 Psychologen en psychiaters voeren telefoongesprekken en videogesprekken 

met patiënten om hun geestelijke gezondheid in de gaten te houden. 

03 Medisch onderwijs en academisch ziekenhuizen voeren lessen op afstand uit 

over chirurgische technieken, begeleiding aan het bed en meer.

IMPACT OP BELANGRIJKE  
INDUSTRIEËN
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Centrale overheidsinstanties hebben audio-, video- en vergaderfuncties 

moeten implementeren die afleiding voorkomen en hoogwaardige 

communicatie voor werknemers ondersteunen wanneer ze schakelen 

tussen thuis en op kantoor werken.
01

02
IT-managers van overheidsinstanties ontwikkelen meer langetermijnstrategieën 

om COVID-19-problemen aan te pakken en ervoor te zorgen dat centrale 

overheden de bedrijfscontinuïteit en productiviteit ook bij andere natuurrampen 

kunnen handhaven. 

03
Centrale overheidsinstanties moeten evenwicht behouden door werknemers te 

voorzien van naadloze communicatie- en samenwerkingservaringen en veilige toegang 

tot belangrijke informatie. Dit betekent dat alle vergaderingen, samenwerkingsruimten 

en informatie die in deze ruimten wordt gedeeld, veilig moeten blijven.

ONDERWIJS
Persoonlijk leren heeft altijd de voorkeur 

voor leraren, ouders en studenten, maar door 

gezondheids- en veiligheidsrisico's is hybride leren 

de meest haalbare aanpak. Maar de verschuiving 

naar hybride heeft technologische hiaten, 

omgevingsproblemen en andere zaken blootgelegd 

die lesgeven en leren vanuit huis lastig maken.

Basisscholen en middelbare scholen moesten hun lesindeling en 

onderwijstechnieken aanpassen op basis van lokale COVID 19-besmettingscijfers, 

evenals de richtlijnen van bestuurders en lerarenverenigingen. Docenten moeten 

ervoor zorgen dat studenten toegang hebben tot betrouwbare computers, 

leersoftware en randapparatuur om een hoogwaardige leerervaring te kunnen 

bieden. 

01

02
Universiteiten hebben campussen volledig moeten sluiten of het aantal 

studenten dat in het leslokaal kan komen leren, moeten beperken om het 

aantal besmettingsmogelijkheden te minimaliseren. Deze realiteit heeft ervoor 

gezorgd dat meeslepende virtuele leermodellen en eenvoudige toegang tot 

cursusmateriaal allebei essentieel zijn, waardoor technologie nog belangrijker 

is geworden.

CENTRALE
OVERHEIDS-
INSTANTIES
Veel centrale overheidsinstanties waren niet 

voorbereid op de overstap naar werken op afstand 

toen de COVID-19-besmettingscijfers piekten. In  

het begin van het voorjaar moesten veel IT-leiders 

zich inspannen om kortetermijnmogelijkheden  

te implementeren en zo werknemers aan de slag  

te krijgen. 
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WERKSTIJLEN EN WERKRUIMTEN
Niemand werkt op dezelfde manier. Verschillende afdelingen, functies, omgevingen en werknemers hebben allemaal unieke 
communicatievereisten. 

Op dezelfde manier wijken de behoeften van een bureau op kantoor erg af van die van een vergaderruimte. De juiste toegang  
en apparaten in deze ruimten en op dit soort werk bieden, zorgt ervoor dat uw medewerkers op hun productiefst kunnen zijn,  
ongeacht de locatie.

VOORNAAMSTE OVERWEGINGEN VOOR UW WERKNEMERS

VOOR WERKSTIJLEN 

Houd er rekening mee dat 92% van uw personeel kan worden 

ingedeeld in zes verschillende werknemersprofielen4 op basis 

van waar ze het grootste deel van hun dag doorbrengen, hoeveel 

apparaten ze gebruiken om te communiceren en de specifieke 

uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd tijdens het werk. 

Het leveren van de juiste apparatuur voor deze werkstijlen is 

essentieel voor hogere productiviteit en geweldigere ervaringen.
 
VOOR WERKRUIMTEN 
Denk na over de ervaring van de mensen in de ruimte en van alle 

anderen in het gesprek. Een kleine huddle-ruimte heeft andere 

audio- en videobehoeften dan een vergaderruimte. Een bureau in 

een privékantoor of thuis heeft misschien geen  

geluidsbeperkende technologie nodig die u juist wel nodig 

hebt in een drukke omgeving met veel mensen, zoals een 

klantenserviceafdeling. 

"
CARLOS GATÓ

"Technologie die effectieve 
samenwerking en communicatie 
mogelijk maakt, breekt geografische 
barrières af, maar in plaats van 
een soort 'one-size-fits-all' op te 
leggen, moeten we werknemers 
voorzien van headsets en apparaten 
die hun persoonlijke instellingen 
optimaliseren."

COMMERCIAL DIRECTOR, LCRcom (SPANJE)
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IT-BEHEER
VOORNAAMSTE OVERWEGINGEN

Voor de IT-afdeling betekent de mogelijkheid om deze enorme verzameling apparaten te leveren en te beheren het verschil 
tussen een onderneming die zich naadloos aanpast aan de toekomst van het werk en een onderneming die moeite heeft om 
hybride werk van de grond te krijgen. Bij het evalueren van oplossingen zijn dit de vier belangrijkste punten om rekening 
mee te houden:

APPARAAT 
MONITORING
EN -BEHEER 

Kies een oplossing die 
uitgebreide controle en 
inzichtmogelijkheden biedt, 
zodat u de apparaatstatus, 
vergaderprestaties en 
eindgebruikerservaring 
in de gaten kunt houden. 
Los problemen snel op en 
behoud gecentraliseerde 
prestatiegegevens.

INTEROPERABILITEIT 

Het maakt niet uit welk UC-
platform u kiest voor uw 
interne communicatie, u 
zult merken dat gebruikers 
waarschijnlijk verbinding 
moeten maken met 
verschillende platforms 
vanwege de behoeften van 
een klant, partner of prospect. 
Dit betekent dat uw audio- 
en visuele technologie de 
flexibiliteit moet hebben om 
met elk platform even goed te 
werken.

SERVICE EN 
ONDERSTEUNING 
Medewerkers op verscheidene 
locaties kan betekenen dat u 
extra ondersteuning nodig hebt 
om aan hun uptime-vereisten 
te voldoen. UC-leveranciers, 
apparaatfabrikanten en 
consultants kunnen u helpen 
bij het beoordelen, evalueren en 
aanbevelen van alles, van het juiste 
cloudsamenwerkingsplatform 
en apparaten tot wijzigingen die 
moeten worden aangebracht in 
uw netwerk en beveiliging en 
mogelijkheden voor controle op 
afstand.

BEVEILIGING 
Met het oog op cyberaanvallen 
die uw bedrijf offline kunnen 
halen en regelgeving op het 
gebied van gegevensprivacy 
zoals HIPAA, AVG en ISO, moet 
uw beveiliging aan de hoogste 
normen voldoen. Daarom is het 
belangrijk om te onthouden 
dat elk communicatieapparaat 
een end-point is dat regelmatig 
moet worden gecontroleerd en 
verbeterd.
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END-TO-END OPLOSSINGEN VAN POLY
Om een hybride werkomgeving te creëren die voldoet aan de behoeften van werknemers en samenwerking en productiviteit 
ondersteunt, hebt u niet alleen de juiste technologie nodig, maar hebt u ook een strategische partner nodig die de aankoop, 
acceptatie en ondersteuning zo eenvoudig mogelijk maakt. 

En hier verschijnt Poly op het toneel. Wij bieden oplossingen voor elke werkstijl en werkplek, zoals headsets, 
videoapparatuur, bureau- en conferentietelefoons, beheersoftware en wereldwijde services en ondersteuning.

"
ALAA SAYED

"Omdat veel organisaties op 
afstand en extern zullen blijven 
werken, blijft de behoefte aan een 
breed scala aan geïntegreerde 
UCC-apparaten een topprioriteit. 
Geen enkele andere leverancier 
komt ook maar in de buurt van 
Poly's uitgebreide assortiment aan 
apparaten voor thuis, op kantoor en 
overal daar tussenin."

INDUSTRY DIRECTOR, 
FROST AND SULLIVAN

End-to-endportfolio van oplossingen en services voor elke werkstijl en 
ruimte. Integratie met belangrijke UC-platformen.
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AAN HET BUREAU (THUIS OF OP KANTOOR)
POLY-WERKPLEKOPLOSSINGEN

Werknemers moeten professioneel communiceren, of ze nu in een echt kantoor of in hun thuiskantoor zijn. 
Maak het eenvoudig om verbinding te maken en samen te werken volgens de hoogste standaard, waar ze ook werken. 

Hoogwaardige UC-headset met snoer

VOYAGER FOCUS UC BLACKWIRE 8225 SAVI 8200 OFFICE EN UC
Draadloos DECT™-headsetsysteem

POLY STUDIO P5POLY STUDIO P15
Professionele webcamPersoonlijke videobar

POLY SYNC 20CCX 400
Instapmodeltelefoon met 

touchscreen

Stereo Bluetooth®-headset

Onze productspecialisten kunnen u helpen de juiste combinatie van oplossingen voor uw personeel te vinden en u adviseren over actuele aanbiedingen en gratis proefversies.

Smart USB/Bluetooth®-speakerphone

USB-headset

BLACKWIRE 5200-SERIE
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ONDERWEG
Onze mobiele oplossingen bieden ongeëvenaarde ruisonderdrukking en de hoogst 
mogelijke geluidskwaliteit, zodat uw medewerkers professioneel klinken, waar ze ook zijn. 

VOYAGER 8200 UC VOYAGER 6200 UC VOYAGER 5200 OFFICE EN UC-
SERIE

POLY-WERKPLEKOPLOSSINGEN

Bluetooth®-stereoheadset Bluetooth®-headset met nekbeugel
Mono Bluetooth®-headsetsysteem

Onze productspecialisten kunnen u helpen de juiste combinatie van oplossingen voor uw personeel te vinden en u adviseren over actuele aanbiedingen en gratis proefversies.

POLY SYNC 20
Smart USB/Bluetooth®-speakerphone

CALISTO 5300
Persoonlijke Bluetooth®-

speakerphone

POLY STUDIO P5
Professionele webcam
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Soms vinden de belangrijkste gesprekken van uw medewerkers in een vergaderruimte 
plaats. Maak het voor iedereen gemakkelijk om verbinding te maken en te communiceren 
terwijl de veiligheid behouden blijft dankzij slimme AI-mogelijkheden en eenvoudige 
interfaces met One Touch- en spraakgestuurde bediening.

POLY STUDIO X50
All-in-one videobar

G7500
Videoconferentiesysteem

EAGLEEYE DIRECTOR II
Hoogwaardige HD-videocamera

G40-T
Compleet Microsoft Teams 

vergadersysteem voor kleine tot 
middelgrote ruimtes

TRIO C60
Slimme conferentietelefoon

IN DE VERGADERRUIMTE
POLY-WERKPLEKOPLOSSINGEN

Onze productspecialisten kunnen u helpen de juiste combinatie van oplossingen voor uw personeel te vinden en u adviseren over actuele aanbiedingen en gratis proefversies.

POLY SYNC 60
Slimme USB/Bluetooth®-speakerphone  

voor vergaderruimten
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WERKPLEKOPLOSSINGEN

Van spontane brainstormsessies tot wekelijkse updates met collega's op 
afstand, help uw medewerkers belangrijke gesprekken te voeren, zelfs in de 
kleinste ruimtes. 

POLY STUDIO X30
All-in-one videobar 

POLY STUDIO X50
All-in-one videobar

POLY STUDIO
Premium USB-videobar

TRIO 8300
Slimme conferentietelefoon

POLY-WERKPLEKOPLOSSINGEN

IN DE HUDDLE-RUIMTE

Onze productspecialisten kunnen u helpen de juiste combinatie van oplossingen voor uw personeel te vinden en u adviseren over actuele aanbiedingen en gratis proefversies.

POLY SYNC 60
Slimme USB/Bluetooth®-speakerphone  

voor vergaderruimten
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IN HET CALLCENTER
Als het gaat om klantbetrokkenheid, is uw callcenter de stem van uw bedrijf. Maak 
de kristalheldere communicatie-ervaring mogelijk die uw klantenservicemedewerkers 
nodig hebben om de best mogelijke interactie te bieden. 

ENCOREPRO 700-SERIE
Headset voor klantenservice

VVX 350
IP-bureautelefoon met 6 lijnen en 

middelgroot bereik

SAVI 8200 OFFICE EN UC
Draadloos DECT™-headsetsysteem

ENCOREPRO 500-SERIE
Headset voor klantenservice

POLY-WERKPLEKOPLOSSINGEN

Onze productspecialisten kunnen u helpen de juiste combinatie van oplossingen voor uw personeel te vinden en u adviseren over actuele aanbiedingen en gratis proefversies.

SAVI 7300 OFFICE-SERIE
Ultraveilig draadloos DECT™-

headsetsysteem

POLY STUDIO P5
Professionele webcam
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POLY LENS
• Cloud-gebaseerde inzichten en beheer voor  

uw investering in Poly-apparaten voor video, 
spraak, en headsets

• Intelligente apparaatupdates zoals in een 
newsfeed geven de belangrijkste acties en 
inzichten aan

• Uitgebreid voorraadbeheer zorgt ervoor dat 
systemen optimaal presteren

CLARITI
• Alles-in-één vergaderplatform geïmplementeerd in 

een privé cloud

• Omvat apparaatbeheer, oproepsignalering, firewall 
traversal, multipoint en software voor desktop- en 
mobiele gebruikers

• Apparaat monitoring en rapportage van 
gespreksdetails om succes te meten en gebieden te 
vinden die aandacht vereisen

REALCONNECT
• Cloud-gebaseerde services die traditionele 

videoconferentiesystemen verbinden met 
Microsoft Teams of Skype for Business

IT-TOOLS
De sleutel tot het succes van gebruikers is gebruiksgemak, 
betrouwbaarheid en kwaliteit. De beste manier om aan deze 
behoeften te voldoen, is door apparaten centraal te beheren 
en te bewaken. Poly-oplossingen kunnen door de IT-afdeling 
van de onderneming zelf worden beheerd of op afstand door 
Poly worden bewaakt en beheerd. We kunnen u voorzien 
van deskundige adviesservices op afstand of op locatie om 
uw IT-team te helpen hun team op te zetten voor succes en 
oplossingen te bieden die u helpen bij het implementeren, 
beheren, bewaken van een end-to-endpakket van apparaten 
en eventuele problemen ermee op te lossen.
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SERVICE VOOR 
PERSOONLIJKE 
CONFERENCINGAPPARATEN
• Onbeperkte non-stop toegang tot 

technische experts van Poly voor 
ondersteuning over de hele wereld via chat, 
telefoon, e-mail, live video

• Tot drie jaar productvervanging  
met geavanceerde vervanging van 
hardware op de volgende werkdag

• Ondersteuning met één app voor 
persoonlijke conferencingoplossingen 
van Poly om uw persoonlijke 
apparaatinstellingen te beheren, up-to-
date software te garanderen en toegang 
te krijgen tot geavanceerde tools voor 
probleemoplossing

• Exclusieve Professional Services-kortingen 
die u tijd en geld besparen

ONDERSTEUNINGSSERVICES
• Ons ondersteuningsteam voorziet in 

verschillende behoeften, van het uitbreiden 
en verdiepen van ondersteuning tot het 
bieden van doorlopende begeleiding  
bij specifieke systemen

• Een flexibel ondersteuningsmodel helpt  
bedrijven voorzien in verschillende 
behoeften bij alle fasen van hardware-
eigendom

• Probleemoplossing en geavanceerde 
hardwarevervanging op de volgende 
werkdag

• Diepgaande expertise helpt risico's te 
verminderen, de uptime te verhogen, de 
productiviteit te verhogen en zorgt voor 
gemoedsrust

• Een primair aanspreekpunt voor 
strategische cloudpartners met Poly-
ondersteuning versnellen de responstijden

BEHEERDE DIENSTEN

• Besteed dagelijkse verantwoordelijkheden 
op het gebied van technologiebeheer uit 
aan ons team van experts

• Verminder de werkdruk op de 
interne IT-afdeling en zorg dat uw 
samenwerkingsoplossingen betrouwbaar en 
kosteneffectief blijven

• Verbeter de bedrijfsvoering en versnel het 
rendement van technologie-investeringen

IT-SERVICES EN SUPPORT

PROFESSIONELE 
DIENSTVERLENING
• Wij bieden end-to-end services en 

begeleiding voor alle fasen van de 
implementatie van technologie, van 
planning en ontwerp tot implementatie en 
optimalisatie

• Wij bieden ondersteuning op locatie en 
op afstand om risico's te verminderen, 
oplossingen op maat te maken, bronnen te 
besparen, de implementatie te versnellen 
en meer

• Er zijn unieke services  
speciaal voor Microsoft Teams  
of Zoom-omgevingen beschikbaar
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UC-PLATFORM 
INTEROPERABILITEIT
De wereld draait nu op Unified Communications. Platformen zoals Microsoft Teams, 
Zoom, GoToMeeting en vele andere maken het niet alleen mogelijk om contact te 
maken met klanten en collega's, maar tijdens de pandemie waren deze ook van 
essentieel belang om veel bedrijven operationeel te houden. 

Poly-oplossingen bieden op standaarden gebaseerde interoperabiliteit, waardoor 
uw medewerkers de flexibiliteit hebben om eenvoudig tussen UC-platforms te 
schakelen. Apparaatinterfaces zijn intuïtief, zodat er minder telefoontjes naar IT-
ondersteuning worden gepleegd en u het rendement op uw hardware-investeringen 
kunt optimaliseren.

Bovendien zijn Poly-apparaten geïntegreerd met zowel Microsoft Teams als Zoom, 
twee toonaangevende UC-platformen. Dit maakt het voor werknemers eenvoudig 
om van het ene apparaat naar het andere over te stappen met een consistente 
gebruikersinterface. 
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TECHNOLOGIE  
INNOVATIE
Poly brengt twee gevestigde merken, Plantronics en 
Polycom, samen met een traditie van innovatie. Het 
onderzoek en de doordachte ontwikkeling bij het 
ontwerpen van onze technologie en het scheppen 
van de algehele ervaring is wat ons van de rest 
onderscheidt. Voorbeelden van onze innovaties zijn:

POLY NOISEBLOCKAI

Met behulp van geavanceerde algoritmen voor machine learning kunt u ongewenste geluiden in 
vergaderingen identificeren en verwijderen, zelfs terwijl iemand aan het praten is. Zeg vaarwel tegen 
de onderbrekingen die worden veroorzaakt door hard typen, het schudden van papier en lawaai op de 
gang. 

 
POLY ACOUSTIC FENCE

Creëer een onzichtbare bubbel waarbij geluiden buiten die bubbel niet worden gehoord terwijl stemmen 
er binnen wel duidelijk hoorbaar zijn. Poly Acoustic Fence wordt toegepast op bepaalde Poly-headsets, 
-telefoons en -oplossingen voor vergaderruimten en blokkeert storende geluiden zoals luidruchtige 
buren en blaffende honden. 

POLY PRESENTER TRACKING

Blijf gefocust op de actieve spreker en volg die persoon automatisch door de ruimte, zodat die altijd in 
het midden van het camerabeeld blijft. Eenvoudig te gebruiken voor instructeurs die onderweg zijn en 
tegelijkertijd een klassikale ervaring bieden voor studenten op afstand. 

POLY AUTOMATIC SPEAKER FRAMING

Kader en zoom de camera in op de actieve spreker(s) in de vergaderruimte, en schakel automatisch over 
wanneer verschillende deelnemers praten. Teams hebben geen gedoe meer met afstandsbedieningen of 
presets. Poly Speaker Framing maakt gebruik van tv-productieregels om uw teams er op hun best uit te 
laten zien. 

ACTIEVE RUISONDERDRUKKING

Verwijder achtergrondgeluiden voordat ze het oor bereiken. Door inkomende geluidsgolven in 
de headset om te keren, kunnen medewerkers zich concentreren op hun gesprek en niet op de 
airconditioning in de naastgelegen kamer. 
 

INTEGRATIE MET ALEXA FOR BUSINESS

Gebruikers kunnen Alexa for Business vragen om deel te nemen aan uw vergadering zonder zelfs 
maar op een knop te hoeven drukken. Deze veilige en handige innovatie brengt de wereld van 
spraakbesturing van de toekomst naar de directiekamer en naar professionals die veel onderweg zijn.
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HET VERSCHIL VAN POLY

UW HEADSET-, 
VIDEO- EN TELEFOONBEHOEFTEN. 

ALLEMAAL OP ÉÉN PLEK.  

Uitgebreid assortiment headset-, video- en 
telefoonoplossingen voor elke werkplek 

en werkstijl. Vind het juiste apparaat voor 
elke werknemer en omgeving zonder 

gedoe met het wisselen van verschillende 
contracten, services, hardware en 

ondersteuning.

99%
VAN FORTUNE 500 BEDRIJVEN
vertrouwt op Poly-producten en -services voor 
communicatie en samenwerking. Dit is de reden: 

GEÏNTEGREERD MET HET 
PLATFORM VAN UW VOORKEUR. 

Uitgebreide interoperabiliteit met alle 
platformen, samen met diepgaande 

integratie in toonaangevende platformen 
Microsoft Teams en Zoom. Bescherm uw 
investering en vermijd de noodzaak om 

hardware te verwijderen en te vervangen 
als u van aanbieder verandert.

ONGEËVENAARDE 
KWALITEIT.

HD-camera's en audioapparaten die  
goed werken en natuurlijk aanvoelen. Dat 
maakt teamvergaderingen productief en 

verbetert tegelijkertijd de kwaliteit van de 
communicatie met klanten. 

TOEKOMSTBESTENDIGE 
COMMUNICATIE. 

Goede relaties met de belangrijkste  
UC-platformen betekent dat onze 

technologie altijd klaar is in te springen 
op nieuwe trends op het gebied van 
werk. Wij innoveren en breiden onze 

oplossingen voortdurend uit om  
ze aan uw zakelijke behoeften  

aan te passen.

LOKALE ONDERSTEUNING. 
OVER DE HELE WERELD.

Waar u en uw externe medewerkers 
ook werken, u wordt ondersteund door 

experts van Poly en geselecteerde 
kanaalpartners in uw markt, taal en 

tijdzone. 



BOUW VANDAAG NOG 
AAN DE TOEKOMST 
VAN WERK
Dit is het moment om uw hybride werkstrategie te ontwikkelen. Met behulp van deze gids 
kunt u uw werkruimten ontwerpen en de juiste technologie voor uw werknemers vinden 
om uw visie tot leven te brengen. 

Bij Poly helpen we bedrijven zoals het uwe om werkervaringen te creëren waarmee 
mensen verbinding kunnen maken, kunnen samenwerken en optimaal kunnen presteren. 
Met een combinatie van innovatieve technologie en adviserende diensten kunnen wij u 
helpen bij het plannen, ontwerpen, implementeren, optimaliseren en ondersteunen van 
een hybride werkstrategie die kan worden aangepast wanneer de behoeften en het gedrag 
van werknemers veranderen.  

Of werknemers nu op kantoor, onderweg of thuis zijn, samen creëren we een omgeving 
die het gemakkelijker maakt om te horen, te delen en te zien.

WIJ ZIJN ER OM U TE HELPEN.

©2021 Plantronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. Poly en het 
propellerontwerp zijn handelsmerken van Plantronics, Inc. Alle andere 
handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. 5.21 1193200
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4  Factworks: Poly Global Segmentation Research, 2021

"
IRA M. WEINSTEIN

"Thuis werken hoeft niet te betekenen dat de 
productiviteit afneemt. Zakelijke audio- en videotools 
zorgen ervoor dat uw medewerkers effectief en 
betrouwbaar kunnen communiceren, zelfs als ze in 
een 'minder dan ideale' omgeving werken. Wanneer 
u uw werknemers op de juiste manier voorziet van 
apparatuur, maakt u van thuis werken wat het moet 
zijn - een verstandige zakelijke beslissing en geen  
compromis." 

MANAGING PARTNER, RECON RESEARCH 

MEER INFORMATIE OP POLY.COM

http://www.poly.com

