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JOBBEN ER IKKE 
LENGER ET STED
Hybridarbeid gir ansatte muligheten til å jobbe hvor enn de er. Å være mobile 
og produktive. Å være tilkoblet og jobbe sammen. Med pandemien og allerede 
eksisterende trender har hybridarbeid kommet for å bli. Arbeid er ikke lenger 
et sted, men det du gjør. 

Vi vil fortsette å se virkningen av denne endringen overalt. Boliger vil bli bygd med 
dedikerte arbeidsområder. Retningslinjer for fjernarbeid vil bli mer omfattende. 
Teamene blir mer virtuelle.

Men én ting som ikke kommer til å endre seg, er behovet for kommunikasjon på 
bedriftsnivå. Det er ikke lenger nok til bare å fokusere teknologiinvesteringer på 
et sentralt kontorområde. Organisasjoner må sørge for en konsekvent opplevelse 
på bedriftsnivå for alle medarbeidere, enten de er hjemme, i et kontorfellesskap 
eller i selskapets kontor.

For å lykkes i denne nye verdenen må du gi de ansatte muligheten til å arbeide 
hvor enn de er ved å levere en sikker, profesjonell opplevelse på tvers av 
arbeidsområder, samtidig som du balanserer distribusjonen av enheter og 
programvareoppdateringer. Det høres enkelt ut, ikke sant?

34 % AV ANSATTE
jobbet hjemmefra før COVID-19-pandemien

70 % AV ANSATTE
jobber hjemmefra nå, ifølge Nemertes forskning1

74 % AV 
CFO-er

har til hensikt å gi enkelte ansatte fast 
hjemmekontor, ifølge Gartner2
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UTFORDRINGENE VED 
DAGENS VIRKELIGHET
Det er opp til IT å på en eller annen måte holde alle tilkoblet og i kommunikasjon 
uansett jobb, sted eller kommunikasjonsstil.

Den gode nyheten er nettskykommunikasjon og samarbeidsplattformer har gjort 
hybridarbeid mer aktuelt enn noensinne. Kolleger kan samarbeide over video like 
enkelt som ansikt til ansikt i et konferanserom. Kundestøtte kan være like effektivt 
i et kontorlandskap som ved et kjøkkenbord.

Den dårlige nyheten er at forbrukermaskinvaren ikke har holdt tritt med behovene 
i virksomheten.  

30 %
AV SELSKAPER

sier at de riktige nettskysamarbeidsverktøyene 
kan forbedre bedriftens produktivitet3 

Resultatet er at det kan begrense produktivitet, engasjement fra ansatte og hvordan 
de på den andre enden av samtalen ser på bedriften.

Hvis du vil muliggjøre hybridarbeid, trenger du profesjonelle løsninger for å få mest 
mulig ut av lyd- og videofunksjonene på dine nettskykommunikasjonsplattformer, 
på tvers av alle arbeidsformer og arbeidsområder. 

Bærbare datamaskiner med innebygde kameraer og 
smarttelefon-mikrofoner fungerer fint når man skal snakke 
med venner, men dårlig videokvalitet og bakgrunnsstøy gir 
en sub-optimal opplevelse når du snakker med en klient, 
kunde, pasient, student og lignende.
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Vi har alle blitt påvirket av COVID-19 på en eller annen måte. Helsesektoren, utdanningssektoren og offentlige etater har imidlertid endret seg 
drastisk. Dette skaper nye metoder for hvordan folk kommer i kontakt, kommuniserer og samarbeider. Teknologi er drivkraften til å hjelpe 
organisasjoner og deres ansatte med å tilpasse seg. 

HELSETJENESTER
Helseinstitusjoner har brukt telemedisin og 

videokonferanser i årevis, men pandemien har 

fått fart i implementeringen og bekreftet deres 

viktige rolle.

Leger og sykehus har telemedisinske besøk hos pasienter for å redusere 
sykehusbesøk og sykehusenes kapasitet.01

04 Funksjonelle team og ledere utfører flere oppgaver på virtuelle 
og eksterne steder.

02 Psykologer og psykiatere har telefon- og videosamtaler for å følge opp 
pasienter og holde oversikt over deres psykiske helse. 

03 Medisinskoler og universitetssykehus driver fjernundervisning om 
kirurgiske teknikker, pasientkontakt og mer.

INNVIRKNING PÅ  
VIKTIGE BRANSJER
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Offentlige myndigheter har måttet implementere lyd-, video- og 
konferansefunksjoner som eliminerer distraksjoner og støtter 
kommunikasjon av høy kvalitet for de ansatte når de hopper mellom 
hjemmekontor og jobbkontor.

01

02
Myndighetenes IT-ledere utvikler mer langsiktige strategier for å ta opp 
spørsmål om COVID-19 og sikre at sentrale regjeringer kan opprettholde 
forretningskontinuitet og -produktivitet i lys av andre naturkatastrofer. 

03
Offentlige virksomheter må fortsette å balansere og gi medarbeiderne 
sømløse kommunikasjon- og samarbeidsopplevelser og sikre tilgang til 
viktig informasjon. Det betyr at alle møter, samarbeidsområder og all 
informasjon som deles på disse stedene, forblir sikre.

UTDANNING
Personlig læring er alltid å foretrekke for 

lærere, foreldre og studenter, men helse- og 

sikkerhetsspørsmål gjør hybrid læring til den 

mest aktuelle tilnærmingen. Men overgangen 

til hybrid har avdekket teknologiske mangler, 

miljøspørsmål og andre vanskeligheter som gjør 

læring og undervisning utfordrende for hjemmet.

Grunnskoler og videregående skoler har måttet endre klasseformatene 
og undervisningsteknikkene sine basert på lantall lokale COVID-19-tilfeller, 
samt retningslinjer fra administratorer og lærerforeninger. Lærerne må 
sikre at elevene får tilgang til pålitelige datamaskiner, læringsprogramvare 
og eksterne enheter for å gi en god læringsopplevelse. 

01

02
Universitetene har måttet stenge universitetsområdene helt eller 
begrense antall studenter som har tillatelse til personlig læring for å 
redusere smitteratene. Dette har gjort at både engasjerende virtuelle 
læringsmodeller og enkel tilgang til kursmateriellet blir avgjørende, 
noe som gjør teknologien enda viktigere.

SENTRALE
OFFENTLIGE
MYNDIGHETER
Mange statlige myndigheter var ikke forberedt 

på overgangen til fjernarbeid da antallet 

COVID-19-infeksjoner nådde høyeste nivå. 

Tidlig på våren skyndte mange IT-ledere seg 

med å implementere kortsiktige løsninger 

for å få arbeiderne i gang. 
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ARBEIDSMÅTER OG ARBEIDSOMRÅDER
Ingen jobber på samme måte. Alle avdelinger, jobbfunksjoner, miljøer og ansatte har unike 
kommunikasjonsbehov.

På samme måte er behovene til et kontorskrivebord helt annerledes enn for et konferanserom. 
Å gi riktig tilgang og enheter på tvers av disse områdene og arbeidsformene sikrer at de ansatte 
kan yte sitt beste, uansett plassering.

VIKTIGE HENSYN FOR ARBEIDSSTOKKEN

FOR ARBEIDSMÅTER 

Tenk på at 92 % av arbeidsstokken din kan klassifiseres i 
seks ulike arbeidspersonligheter4, basert på hvor de bruker 
mesteparten av dagen, hvor mange enheter de bruker til å 
kommunisere og de spesifikke utfordringene de står overfor 
under arbeidet. Det er viktig å sørge for riktig utstyr for disse 
arbeidsmåtene for å øke produktiviteten og gode opplevelser.
 
FOR ARBEIDSOMRÅDER 

Tenk både på opplevelsen til de som er i rommet og alle 
andre som deltar i samtalen. Et lite mingleområde vil ha andre 
lyd- og videobehov enn et konferanserom. Et skrivebord på 
et privat kontor eller hjemme krever kanskje ikke samme 
støybegrensende teknologi du finner i et miljø med høyere 
tetthet, for eksempel på en kundestøtteavdeling. 

“
CARLOS GATÓ

«Teknologi som muliggjør effektivt 
samarbeid og kommunikasjon 
bryter ned geografiske barrierer, 
men i stedet for å innføre samme 
oppsett for alle, må vi gi de ansatte 
muligheten til å bruke headset 
og enheter som optimaliserer det 
personlige oppsettet.»

MARKEDSDIREKTØR, LCRcom (SPANIA)



8

IT-ADMINISTRASJON
VIKTIGE HENSYN

For IT vil muligheten til å tilby og administrere denne enorme samlingen av enheter være forskjellen mellom en 
virksomhet som sømløst tilpasser seg fremtiden i arbeidet og en som sliter med å få hybridarbeid til å fungere. 
Når du evaluerer løsninger, er dette de fire viktigste tingene du bør ta hensyn til:

ENHETSOVERVÅKING 
OG LEDELSE 
Velg en løsning som gir 
omfattende overvåkings-  og 
innsiktsmuligheter, slik at du 
kan holde en oversikt over 
enhetsstatus, møteytelse 
og sluttbrukeropplevelse. 
Feilsøk problemer raskt 
og vedlikehold sentralisert 
ytelsesinformasjon.

INTEROPERABILITET 
Uansett hvilken UC-
plattform du velger for din 
interne kommunikasjon, 
vil du oppdage at brukerne 
sannsynligvis må koble 
seg til flere forskjellige 
plattformer på grunn av en 
kundes, partners eller et 
prospekts behov. Det betyr 
at lyd- og bildeteknologien 
skal ha fleksibilitet til å 
fungere like godt som 
alle plattformer.

SERVICE OG STØTTE 
En distribuert arbeidsstokk 
kan bety at du trenger ekstra 
støtte for å oppfylle kravene 
til oppetid. UC-leverandører, 
enhetsprodusenter og 
konsulenter kan hjelpe deg 
med å vurdere, evaluere 
og anbefale alt fra den 
riktige plattformen for 
nettskysamarbeid og 
enheter til endringer som 
bør gjøres i nettverket, 
sikkerheten og mulighetene 
for ekstern overvåking.

SIKKERHET 
Med nettangrep som 
kan kutte bedriftens 
internettilkobling, og 
personvernbestemmelser 
som HIPAA, GDPR og ISO, 
må du holde en høy standard 
for sikkerhet. Derfor er det 
viktig å huske på at alle 
kommunikasjonsenheter 
er et endepunkt som må 
overvåkes og forbedres 
regelmessig.
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POLYS ENDE-TIL-ENDE-LØSNINGER
Hvis du vil skape et hybrid arbeidsmiljø som dekker de ansattes behov og støtter samarbeid og produktivitet, 
trenger du ikke bare riktig teknologi. Du trenger en strategisk partner som gjør det så enkelt som mulig å kjøpe, 
ta i bruk og støtte.

Det er her Poly kommer inn. Vi tilbyr løsninger for alle mulige arbeidsmåter og arbeidsplasser, inkludert headset, 
videoenheter, skrivebord og konferansetelefoner, administrasjonsprogramvare og globale tjenester og kundestøtte.

“
ALAA SAYED

«Etterhvert som fjernarbeid 
fortsetter for mange 
organisasjoner, vil behovet for 
en rekke integrerte UCC-enheter 
fortsatt være høyt prioritert. 
Ingen andre leverandører 
kommer i nærheten av Polys 
omfattende portefølje av enheter 
for hjem, kontor og alt i mellom.»

INDUSTRIDIREKTØR, 
FROST AND SULLIVAN

Komplett portefølje av løsninger og tjenester i alle typer arbeidsmåter 
og rom. Integrering med viktige UC-plattformer.
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VED SKRIVEBORDET (HJEMME ELLER PÅ KONTORET)
POLYS LØSNINGER FOR ARBEIDSPLASSER

Ansatte må kommunisere profesjonelt enten på et sentralt kontor eller på et hjemmekontor. Gjør det enkelt å koble til og 
samarbeide med de høyeste standardene, uansett hvor arbeidsplassen er. 

Førsteklasses UC-headset med kabel

VOYAGER FOCUS UC BLACKWIRE 8225 SAVI 8200 OFFICE AND UC
Trådløst DECT™-headset-system

POLY STUDIO P5POLY STUDIO P15
Profesjonelt webkameraPersonal Video Bar

POLY SYNC 20CCX 400
Telefon på begynnernivå 

med berøringsskjerm

Bluetooth®-stereoheadset

Våre produktspesialister kan hjelpe deg med å finne den riktige kombinasjonen av løsninger for de ansatte og gi deg råd om aktuelle tilbud og gratis prøveversjoner.

USB- og Bluetooth®Smart-høyttaler

USB-stereoheadset

BLACKWIRE 5200-serien



11

PÅ FARTEN
Våre mobile løsninger gir uovertruffen støyreduksjon og høyest mulig lydkvalitet, slik at 
dine ansatte kan høres profesjonelle ut, uansett hvor de befinner seg. 

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

POLYS LØSNINGER FOR ARBEIDSPLASSER

Bluetooth®-stereoheadset Bluetooth®-headset med 
nakkebøyle Mono Bluetooth®-headset

Våre produktspesialister kan hjelpe deg med å finne den riktige kombinasjonen av løsninger for de ansatte og gi deg råd om aktuelle tilbud og gratis prøveversjoner.

POLY SYNC 20
USB- og Bluetooth® Smart-høyttaler

CALISTO 5300
Personlig Bluetooth®-høyttaler

POLY STUDIO P5
Profesjonelt webkamera
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Noen av medarbeidernes viktigste samtaler foregår i konferanserommet. Gjør det enkelt for 
alle å koble seg til og kommunisere, samtidig som sikkerheten opprettholdes, med automatiske 
produksjonsregler og enkle grensesnitt som aktiveres med ett trykk eller stemmeaktivering.

POLY STUDIO X50
Alt-i-ett-videoplanke

G7500
Videokonferansesystem

EAGLEEYE DIRECTOR II
HD-videokamera med høy ytelse

G40-T
Romsystem for Microsoft Teams

TRIO C60
Smart konferansetelefon

I KONFERANSEROMMET
POLYS LØSNINGER FOR ARBEIDSPLASSER

Våre produktspesialister kan hjelpe deg med å finne den riktige kombinasjonen av løsninger for de ansatte og gi deg råd om aktuelle tilbud og gratis prøveversjoner.

POLY SYNC 60
USB/Bluetooth® Smart høyttaler 

for konferanserom



13

Fra uforberedte idémyldringer til ukentlige innsjekkinger med eksterne 
kolleger kan du hjelpe de ansatte med å ha store samtaler selv på små steder. 

POLY STUDIO X30
Alt-i-ett-videoplanke 

POLY STUDIO X50
Alt-i-ett-videoplanke

POLY STUDIO
Premium USB-videoplanke

TRIO 8300
Smart konferansetelefon

POLYS LØSNINGER FOR ARBEIDSPLASSER

I MINGLEOMRÅDET

Våre produktspesialister kan hjelpe deg med å finne den riktige kombinasjonen av løsninger for de ansatte og gi deg råd om aktuelle tilbud og gratis prøveversjoner.

POLY SYNC 60
USB/Bluetooth® Smart høyttaler 

for konferanserom
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I CALLSENTERET
Når det gjelder kundeengasjement, er callsenteret bedriftens stemme. 
Gi kundestøtterepresentantene dine den krystallklare kommunikasjonsopplevelsen 
de trenger for å kommunisere med høyest mulig kvalitet. 

ENCOREPRO 700 SERIES
Hodetelefoner for kundestøtte

VVX 350
6-linjers IP-skrivebordstelefon 

for mellomtone

SAVI 8200 OFFICE AND UC
Trådløst DECT™ -headset-system

ENCOREPRO 500 SERIES
Hodetelefoner for kundestøtte

POLYS LØSNINGER FOR ARBEIDSPLASSER

Våre produktspesialister kan hjelpe deg med å finne den riktige kombinasjonen av løsninger for de ansatte og gi deg råd om aktuelle tilbud og gratis prøveversjoner.

SAVI 7300 OFFICE-SERIEN
Svært sikkert trådløst 

DECT™ -headset-system

POLY STUDIO P5
Profesjonelt webkamera
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POLY LENS
• Skybasert innsikt og administrasjon for  

investeringen i en Poly-enhet med video, 
tale og ”headset

• Intelligente enhetshøydepunkter i newsfeed-stil 
som viser de viktigste handlingene og innsiktene

• Omfattende lagerstyring som sikrer at 
systemene driftes med maksimal ytelse

CLARITI
• Alt-i-ett-møteplattform distribuert i en 

privat nettsky

• Inkluderer enhetsadministrasjon, samtalesignalering, 
brannmurovergang, flerpunkt og programvare for 
stasjonære og mobile brukere

• Enhetsovervåking og samtaledetaljrapportering for 
å måle suksess og områder som trenger tilsyn

REALCONNECT
• Skybaserte tjenester som kobler tradisjonelle 

videokonferansesystemer til Microsoft Teams 
eller Skype for Business

IT-VERKTØY
Nøkkelen til suksess er brukervennlighet, pålitelighet og 
kvalitet. Den beste måten å oppfylle disse behovene på, er å 
administrere og overvåke enheter sentralt. Polys løsninger 
kan administreres av IT-avdelingen i bedriften, eller de kan 
overvåkes og administreres eksternt av Poly, og vi kan 
tilby avanserte konsultasjonstjenester fra eksperter både 
eksternt og på stedet for å hjelpe IT-teamene med å legge 
til rette for suksess. Vi tilbyr løsninger som hjelper deg 
med å distribuere, administrere, overvåke og feilsøke en 
ende-til-ende-pakke med enheter.
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TJENESTE FOR PERSONLIGE 
KONFERANSEENHETER
• Ubegrenset tilgang til Polys tekniske 

eksperter døgnet rundt, 365 dager i året 
for støtte via chat, telefon, e-post og 
live-video verden over

• Opptil tre års produktutskiftning  
med avansert utskifting av maskinvare  
neste arbeidsdag

• Støtte for enkeltprogrammer på tvers av 
Polys løsninger for personlige konferanser 
som kontrollerer innstillingene for personlige 
enheter, sørger for oppdatert programvare 
og tilgang til avanserte feilsøkingsverktøy

• Eksklusive profesjonelle tjenester sparer 
bedriften for tid og penger

STØTTETJENESTER

• Vårt støttetjenesteteam dekker ulike behov, 
fra utvidet og dypere støtte til kontinuerlig 
veiledning for bestemte systemer

• En fleksibel kundestøttemodell hjelper  
bedrifter med å møte ulike behov innen  
alle trinn i eierskap av maskinvare

• Feilsøking for oppløsning og avansert 
utskifting av maskinvare neste arbeidsdag

• Dyptgående ekspertise bidrar til å 
redusere risiko, øke oppetid, øke 
produktiviteten og gi trygghet

• Et primært kontaktpunkt for Polys aktiverte 
strategiske endepunktmiljøer i skyen 
akselererer responstidene

ADMINISTRERTE TJENESTER

• Outsourcer det daglige ansvaret for 
teknologiledelse til vårt team av eksperter

• Reduserer belastningen på intern IT 
og holder samarbeidsløsninger pålitelige 
og kostnadseffektive

• Forbedrer driften og øker avkastningen 
på teknologiinvesteringer

IT-TJENESTER OG STØTTE

PROFESJONELLE TJENESTER

• Vi tilbyr komplette tjenester og veiledning 
for alle faser av innføring av ny teknologi, fra 
planlegging og utforming, distribusjon 
og optimalisering

• Vi tilbyr støtte på stedet og eksternt for å 
redusere risiko, skreddersy løsninger, spare 
ressurser, øke hastigheten på distribusjon 
og mye mer

• Unike tjenester er tilgjengelige spesielt for 
Microsoft Teams eller Zoom-miljøer
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UC-PLATTFORM 
INTEROPERABILITET
Verden kjører nå på enhetlig kommunikasjon. Ikke bare har plattformer 
som Microsoft Teams, Zoom, GoToMeeting og mange andre gjort det mulig 
å kommunisere med kunder og kolleger, men under pandemien var disse 
avgjørende for å holde mange virksomheter i drift. 

Polys løsninger gir standardbasert interoperabilitet og gir arbeidsstyrken 
fleksibiliteten til å veksle mellom UC-plattformer på en enkel måte. Enhetenes 
grensesnitt er intuitivt, noe som hjelper deg med å redusere henvendelser til 
IT-støtten og optimalisere avkastningen på maskinvareinvesteringene.

I tillegg integreres Poly-enheter med både Microsoft Teams og Zoom, de to 
ledende UC-plattformene. Dette gjør det enkelt for de ansatte å gå fra én 
enhet til den neste med et konsekvent brukergrensesnitt. 
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NYSKAPENDE 
TEKNOLOGI
Poly kombinerer to etablerte varemerker, 
Plantronics og Polycom med en tradisjon for 
nyskapning. Researchen og den gjennomtenkte 
utviklingen som går inn i å utforme vår teknologi 
og utforme den totale opplevelsen er det som 
skiller oss fra resten. Eksempler på nyskapningen 
vår er:

POLY NOISEBLOCKAI
Ved hjelp av avanserte algoritmer for maskinlæring kan du identifisere og fjerne uønsket støy fra 
møter, selv når noen snakker. Si farvel til forstyrrelsene som skyldes høylytt skriving, blafring med 
papirer og bråk i korridoren. 

 
POLY ACOUSTIC FENCE
Lag en usynlig boble hvor lyder utenfor boblen ikke høres, mens stemmer inne i boblen høres tydelig. 
Poly Acoustic Fence brukes på enkelte Poly-headset, telefoner og konferanserom-løsninger, og 
blokkerer distraherende lyder som bråkete naboer og bjeffende hunder. 

POLY PRESENTER TRACKING
Hold fokus på den som snakker, og følg dem automatisk rundt i rommet, slik at de alltid er midt i 
kameravisningen. Enkel å bruke for instruktører på farten, samtidig som de gir en klasseromsopplevelse 
for eksterne elever. 

POLY AUTOMATIC SPEAKER FRAMING
Ram inn og zoom kameraet på den eller de som snakker i konferanserommet, og bytt automatisk 
etter hvert som forskjellige deltakere snakker. Team trenger ikke å bry seg med fjernkontroller eller 
forhåndsinnstillinger. Poly Speaker Framing bruker TV-produksjonsregler for å få teamene til å se 
best mulig ut. 

AKTIV STØYDEMPING
Fjern bakgrunnslyder selv før de når øret. Ved å slå tilbake lydbølger som innkommer headsettet kan 
de ansatte fokusere på samtalen og ikke klimaanlegget i neste rom. 
 

ALEXA FOR BEDRIFTSINTEGRERING
La brukere be Alexa for Business om å bli med i møtet uten å trykke på en knapp. Denne sikre og 
praktiske nyskapningen bringer fremtidens talestyringsverden til dagens styrerom og profesjonelle 
på farten.
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FORSKJELLEN MED POLY

DINE HEADSET, VIDEO- 
OG TELEFONBEHOV. 

ALT PÅ ETT STED.  
Omfattende portefølje av headset, 

video- og telefonløsninger for alle typer 
arbeidsplasser og arbeidsmåter. Finn den 
riktige enheten for alle ansatte og miljøer 

samtidig som du unngår problemene 
med å sjonglere flere kontrakter,  
tjenester, maskinvare og støtte.

99 %
AV FORTUNE 500-BEDRIFTENE
stoler på at Poly-produkter og -tjenester drifter 
kommunikasjonen og samarbeidet deres. Dette 
er grunnen: 

INTEGRERT MED DIN 
FORETRUKNE PLATTFORM. 

Omfattende interoperabilitet med alle 
plattformer, i tillegg til dyp integrering i 

ledende plattformer som Microsoft Teams 
og Zoom. Beskytt investeringen og 
unngå behovet for å fjerne og bytte 

ut maskinvaren senere hvis 
du bytter leverandør.

KVALITET UTEN LIKE.
HD-kameraer og lydenheter som  
fungerer flott og føles naturlig. 

Dette gjør teammøter produktive 
samtidig som kvaliteten på 

klientkommunikasjonen forbedres. 

FREMTIDSSIKKER 
KOMMUNIKASJON. 

Sterke relasjoner med viktige  
UC-plattformer betyr at teknologien 
alltid er klar til å ta i bruk den neste 

trenden for arbeidsstokken. Vi fornyer 
og utvider stadig løsningene 
våre slik at de kan tilpasses 

bedriftens behov.

LOKAL STØTTE. 
OVER HELE VERDEN.

Uansett hvor du og de eksterne 
ansatte jobber, får du støtte av Poly-

eksperter og foretrukne kanalpartnere i 
hjemmemarkedet og språket ditt, 

samt tidssonen din. 



SKAP FREMTIDEN 
FOR ARBEID I DAG
Nå er det på tide å utvikle en hybrid arbeidsstrategi. Ved å bruke denne guiden som et 
utgangspunkt kan du begynne å utforme arbeidsområdene og finne den rette teknologien 
for arbeidsstokken din, slik at du kan virkeliggjøre visjonen din. 

I Poly hjelper vi bedrifter som din med å skape arbeidsopplevelser som gjør det mulig 
for mennesker å koble seg til, samarbeide og yte på sitt beste. Med en kombinasjon av 
nyskapende teknologi og konsulenttjenester kan vi hjelpe deg med å planlegge, utforme, 
distribuere, optimalisere og støtte en hybrid arbeidsstrategi som kan tilpasses etter hvert 
som de ansattes behov og atferd endres.  

Enten de ansatte er på kontoret, på farten eller hjemme, vil vi sammen skape et miljø 
som gjør det enklere å høre, dele og se.

VI ER HER FOR Å HJELPE DEG.
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Plantronics, Inc. Alle andre varemerker eies av sine respektive eiere. 
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“
IRA M. WEINSTEIN

«Å jobbe hjemmefra trenger ikke å bety redusert 
produktivitet. Ved hjelp av lyd- og videoverktøy 
i bedriftskvalitet kan de ansatte kommunisere 
effektivt og pålitelig, selv når de jobber fra 
mindre ideelle steder. Når du gir riktig utstyr 
til de ansatte, gjør du hjemmekontor til det det 
skal være – en smart forretningsbeslutning, 
ikke et kompromiss.» 

ADMINISTRERENDE DIREKTØR, RECON RESEARCH 

FINN UT MER PÅ POLY.COM

http://www.poly.com

