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SOLUÇÕES PARA O AMBIENTE DE TRABALHO 
Na sua mesa (em casa ou no 
escritório) Em movimento 
Na sala de conferência No 
espaço para reuniões 
No call center 

 
 
FERRAMENTAS E SERVIÇOS DE TI 

 
INTEROPERABILIDADE DE PLATAFORMAS UC 

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

O DIFERENCIAL DA POLY 

SAIBA MAIS 



74% 

34% DOS 
trabalhavam de casa antes da pandemia da COVID-19 

70% DOS 
trabalham de casa hoje, de acordo com uma pesquisa 
da Nemertes¹ 

O TRABALHO NÃO  
É MAIS UM LUGAR 
O trabalho híbrido capacita os funcionários a trabalhar de qualquer lugar, oferecendo mobilidade, 
conexão, oportunidades de colaboração e maior produtividade. Entre a pandemia e tendências 
anteriores, o trabalho híbrido chegou para ficar. O trabalho não é um lugar, é o que você faz. 

 

 

Continuaremos a ver o impacto dessa mudança em todo lugar. As casas serão construídas com 
ambientes de trabalho dedicados. As políticas de trabalho remoto se tornarão mais abrangentes. 
As equipes se tornarão mais virtuais. 

 
No entanto, uma coisa que não mudará é a necessidade de comunicações de nível empresarial. 
Não basta focar em um investimento em tecnologia no escritório central. As organizações 
precisam fornecer experiências consistentes de nível empresarial para cada funcionário, seja em 
casa, em um local de trabalho colaborativo ou no escritório da empresa. 

 
Para prosperar neste novo mundo, é preciso capacitar os funcionários para trabalhar de qualquer 
lugar oferecendo uma experiência profissional segura em todos os ambientes de trabalho, tudo 
isso lidando com as implantações de dispositivos e atualizações de software.  
Parece simples, não? 

 
 
        DOS CFOs 

 
pretendem migrar alguns funcionários 
para o trabalho remoto 
permanentemente, de acordo  
com o Gartner² 
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Câmeras integradas em notebooks e microfones de 
smartphone funcionam bem para falar com amigos, mas  
a má qualidade do vídeo e o ruído no áudio oferecem uma 
experiência medíocre ao falar com um cliente, consumidor, 
paciente, estudante, etc. 

OS DESAFIOS  
DA REALIDADE ATUAL 
Depende da TI manter todos conectados e se comunicando, independentemente do 
cargo, local ou estilo de comunicação. 

 
A boa notícia é que as plataformas de colaboração e comunicação na nuvem tornaram a 
realidade do trabalho híbrido mais viável que nunca. Os colegas podem colaborar por 
vídeo com a mesma facilidade que fariam pessoalmente em uma sala de conferência.  
O atendimento ao cliente pode ser realizado com a mesma eficiência em um cubículo ou 
na mesa da cozinha. 

A má notícia é que o hardware de consumo não acompanhou a necessidade das empresas. 
 

 
 

Como resultado, elas podem limitar a produtividade, o engajamento dos funcionários  
e a maneira como as pessoas do outro lado da chamada veem sua empresa. 

 
Para permitir o trabalho híbrido, você precisa de soluções de nível profissional para 
maximizar os recursos de áudio e vídeo das suas plataformas de comunicações na nuvem 
em todos os ambientes e estilos de trabalho. 

30% DAS 
EMPRESAS 

acreditam que as ferramentas de 
colaboração certas podem melhorar  
a produtividade da empresa³ 
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IMPACTO NOS  
PRINCIPAIS SETORES 
A COVID-19 afetou a todos nós de alguma maneira. No entanto, os setores de saúde, educação e de agências governamentais foram 
transformados por ela, e isso está criando novas realidades para a maneira como as pessoas se conectam, se comunicam e colaboram umas com 
as outras. A tecnologia é a força motriz que está ajudando as organizações e a força de trabalho delas a se adaptarem. 

 
 
 
 

Médicos e hospitais estão usando a telemedicina para atender os 
pacientes a fim de reduzir as visitas ao consultório e otimizar a 
capacidade de leitos dos hospitais. 

 
 
 

SAÚDE 
Instituições de saúde têm usado a 

telemedicina e videoconferências há anos,  

mas a pandemia acelerou a adoção dessas 

tecnologias e reafirmou o papel essencial  

delas no futuro. 

 
Psicólogos e psiquiatras estão usando chamadas telefônicas e com 
vídeo para conferir como está a saúde mental dos pacientes. 

 
 

Escolas de medicina e hospitais com programas educativos estão 
realizando aulas remotas sobre tecnologias cirúrgicas, treinamento 
para atendimento no leito do paciente e mais. 

 

 
Equipes funcionais e executivos estão realizando mais tarefas 
em espaços virtuais e remotos. 
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EDUCAÇÃO 
A aprendizagem presencial é sempre a abordagem 

preferida de professores, pais e estudantes, mas 

preocupações de saúde e segurança estão tornando  

a aprendizagem híbrida a abordagem mais viável.  

No entanto, essa migração para uma abordagem híbrida 

expôs lacunas tecnológicas, problemas ambientais  

e outras dificuldades que tornam o estudo  

em casa desafiador. 

No ensino fundamental e médio, as escolas tiveram que adaptar os formatos de 
aula e as técnicas de aprendizagem com base nas taxas de infecção da COVID-19, 
assim como nas diretrizes de administradores e sindicatos de professores. Os 
professores precisam garantir que os alunos tenham acesso a computadores 
confiáveis, softwares de aprendizagem e dispositivos periféricos que oferecem  
uma experiência de qualidade. 

 
 
 

Universidades precisaram desativar campi completamente ou limitar o número de 
alunos permitidos em salas de aula para minimizar as taxas de transmissão.  
Essas realidades tornaram essencial o fornecimento de modelos de aprendizagem 
virtual e o fácil acesso ao material do curso, destacando a importância da tecnologia. 

 
 
 
 

 

AGÊNCIAS  
GOVERNAMENTAIS  
Muitas agências governamentais importantes  

não estavam preparadas para a migração para  

o teletrabalho quando as taxas de infecção da 

COVID-19 alcançaram o ápice. No primeiro semestre, 

muitos líderes de TI correram para implementar 

recursos de curto prazo e possibilitar que os 

funcionários continuassem trabalhando. 

 
Agências governamentais precisaram implementar recursos de áudio, 
vídeo e conferência que eliminassem distrações e permitissem uma 
comunicação de alta qualidade para os funcionários conforme eles 
passavam do escritório para o home office. 

 

Líderes de TI de agências estão desenvolvendo mais estratégias de longo 
prazo para responder às preocupações sobre a COVID-19 e garantir que os 
governos centrais possam manter a continuidade dos negócios e a 
produtividade frente a outros desastres naturais. 

 

Organizações governamentais precisam continuar a equilibrar o fornecimento de 
uma boa experiência de comunicação e colaboração e a proteção de informações 
críticas. Isso significa que todas as reuniões, os espaços colaborativos e as 
informações compartilhadas nesses espaços precisam ser protegidos.
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“ 

  PRINCIPAIS CONSIDERAÇÕES PARA SUA FORÇA DE TRABALHO  

ESTILO E AMBIENTE DE TRABALHO 
Nem todo mundo trabalha da mesma forma. Diferentes departamentos, cargos, ambientes e funcionários têm 
necessidades de comunicação únicas. 

 
Do mesmo modo, as necessidades de um escritório são muitos diferentes das necessidades de uma sala de conferência. 
Oferecer o acesso e os dispositivos certos para todos esses espaços e tipos de trabalho garantir que seus funcionários possam 
ter a melhor produtividade, não importa o local. 

 
 
 
 

ESTILOS DE TRABALHO 

Incríveis 92% da sua força de trabalho pode ser classificada em 
seis diferentes personas de trabalho4 com base em onde a maior 
parte do trabalho é feita, quantos dispositivos são usados para se 
comunicar e os desafios específicos que cada funcionário enfrenta 
no trabalho. Fornecer o equipamento certo para esses estilos de 
trabalho é essencial para gerar mais produtividade e ótimas 
experiências. 

 
AMBIENTES DE TRABALHO 

Considere a experiência dos que estão trabalhando no 
ambiente e no outro lado da chamada. Um espaço para 
reuniões pequeno terá necessidades de áudio e vídeo 
diferentes daquelas de uma sala de conferências. Uma mesa 
em um escritório particular ou em casa pode não exigir a 
mesma tecnologia de limitação de ruídos que você 
encontraria em um ambiente cheio, como o setor de 
atendimento ao cliente. 

 
 
 
 
 
 

 
“Uma tecnologia que permite uma 
colaboração e uma comunicação 
efetivas quebra barreiras 
geográficas, mas em vez de impor 
uma solução única para todos, 
precisamos capacitar nossos 
funcionários com headsets e 
dispositivos que otimizem seus 
equipamentos pessoais.” 

CARLOS GATÓ 
DIRETOR COMERCIAL, LCRcom (ESPANHA) 
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INTEROPERABILIDADE 
Não importa qual plataforma de 
UC você escolhe para suas 
comunicações internas, seus 
usuários provavelmente 
precisarão se conectar a várias 
plataformas diferentes devido 
às necessidades de um cliente, 
parceiro ou cliente em 
potencial. Isso significa que sua 
tecnologia de áudio e vídeo 
precisa ter flexibilidade para 
operar igualmente bem em 
qualquer plataforma. 

 
MONITORAMENTO E 
GERENCIAMENTO DE 
DISPOSITIVOS 
Escolha uma solução com 
recursos avançados de 
monitoramento e insights 
para controlar o status do 
dispositivo, o desempenho 
nas reuniões e a experiência 
do usuário final. 
Solucione problemas 
rapidamente e mantenha 
informações de desempenho 
centralizadas. 

 
SEGURANÇA 
Entre ciberataques que 
podem tirar sua empresa do 
ar e regulamentações de 
dados como HIPAA, GDPR e 
ISO, você precisa manter sua 
segurança no nível mais alto 
possível. Por isso é 
importante lembrar que todo 
dispositivos de comunicação é 
um endpoint que precisa ser 
regularmente monitorado e 
melhorado. 

 
SERVIÇO E SUPORTE 
Uma força de trabalho 
distribuída pode significar a 
necessidade de suporte 
adicional para atender aos 
requisitos de tempo de 
atividade. Fornecedores de 
UC, fabricantes de 
dispositivos e consultores 
podem ajudar você a analisar, 
avaliar e recomendar tudo 
desde a plataforma de 
colaboração na nuvem e os 
dispositivos certos até 
alterações que precisam ser 
feitas na sua rede, na sua 
segurança e nos seus 
recursos de monitoramento 
remoto. 

 

    PRINCIPAIS CONSIDERAÇÕES     

GERENCIAMENTO DE TI 
Para a TI, a capacidade de provisionar e gerenciar uma coleção enorme de dispositivos será o diferencial entre uma 
empresa que se adapta sem problemas ao futuro do trabalho e uma que tem dificuldade em implantar o trabalho 
híbrido. Ao avaliar as situações, estes são os quatro pontos principais a considerar: 
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“ 

SOLUÇÕES COMPLETAS DA POLY 
Para criar um ambiente de trabalho híbrido que atenda às necessidades dos funcionários e fomente  
a colaboração e a produtividade, você não precisa só das tecnologias certas. Você precisa de um parceiro 
estratégico que facilite ao máximo as experiências de compra, adoção e suporte. 

 
É aí que entra a Poly. Nós oferecemos soluções para cada estilo e ambiente de trabalho, desde headsets, 
dispositivos de vídeo e telefones de mesa e de conferência, até software de gerenciamento, serviços  
e suporte globais. 

 
 
 
 
   Integração com as principais plataformas de UC. 

“Como a distância e o trabalho 
remoto continuam para muitas 
organizações, a carência por 
vários dispositivos UCC 
integrados continuará sendo 
uma prioridade. Nenhum outro 
fornecedor chega perto  
do portfólio que a Poly tem  
de dispositivos para a casa,  
o escritório e todos os 
ambientes entre eles.” 

 

ALAA SAYED 
DIRETOR DO SETOR, FROST 
AND SULLIVAN 
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VOYAGER FOCUS UC 
Headset Bluetooth® estéreo 

BLACKWIRE 8225 
Headset UC com fio Premium 

SAVI 8200 OFFICE E UC 
Sistema de headset DECT™ sem fio 

SÉRIE BLACKWIRE 5200 
Headset USB 

SOLUÇÕES DA POLY PARA O AMBIENTE DE TRABALHO 

NA SUA MESA (EM CASA OU NO ESCRITÓRIO) 
Os funcionários precisam se comunicar profissionalmente, seja em um escritório central ou em 
home office. Permita que eles se conectem e colaborem de maneira simples com o nível mais alto 
possível, não importa onde eles estejam. 

10 Nossos especialistas de produtos podem ajudar você a encontrar a combinação de recursos certa para sua força de trabalho e dar 
conselhos sobre as ofertas e avaliações gratuitas atuais. 

POLY SYNC 20 
Alto-falante inteligente USB/Bluetooth® 

POLY STUDIO P5 
Webcam profissional 

POLY STUDIO P15 
Barra de vídeo pessoal 

CCX 500 
Tudo que você precisa em 

um telefone de mesa



POLY SYNC 20 

Alto-falante inteligente USB/Bluetooth® 

CALISTO 5300 

Alto-falante Bluetooth® pessoal 

POLY STUDIO P5 
Webcam profissional 

Nossos especialistas de produtos podem ajudar você a encontrar a combinação de recursos certa para sua força de trabalho e dar 
conselhos sobre as ofertas e avaliações gratuitas atuais. 
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SOLUÇÕES DA POLY PARA O AMBIENTE DE TRABALHO 

EM MOVIMENTO 
Nossas soluções móveis oferecem cancelamento de ruído sem igual e a maior qualidade de 
áudio possível para que seus funcionários tenham um som profissional onde quer que os 
negócios os levem. 

SÉRIE VOYAGER 5200 
OFFICE E UC 

Sistema de headset Bluetooth® 
mono 

VOYAGER 6200 UC 
Headset Bluetooth® com alça de 

pescoço 

VOYAGER 8200 UC 
Headset Bluetooth® estéreo 



POLY STUDIO X50 
Barra de vídeo tudo-em-um 

G7500 
Sistema de videoconferência 

EAGLEEYE DIRECTOR II 
Câmera de vídeo HD de alto 

desempenho 

G40-T 
Sistema de sala para 

Microsoft Teams 

TRIO C60 
Telefone inteligente 
para conferências 

Nossos especialistas de produtos podem ajudar você a encontrar a combinação de recursos certa para sua força de trabalho 
e dar conselhos sobre as ofertas e avaliações gratuitas atuais. 
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SOLUÇÕES DA POLY PARA O AMBIENTE DE TRABALHO 

NA SALA DE CONFERÊNCIA 
Algumas das conversas mais importantes da sua força de trabalho acontecem na sala de conferência. 
Permita que todos se conectem e se comuniquem facilmente enquanto mantém a segurança com regras 
de produção automática e interfaces simples com um toque e ativação por voz. 

POLY SYNC 60 

Alto-falante USB/Bluetooth®   
inteligente para sala de conferência 



POLY STUDIO X30 
Barra de vídeo tudo-em-um 

POLY STUDIO X50 
Barra de vídeo tudo-em-um 

POLY STUDIO 
Barra de vídeo USB Premium 

TRIO 8800 
Telefone de conferência 

para salas grandes

Nossos especialistas de produtos podem ajudar você a encontrar a combinação de recursos certa para sua força de trabalho 
e dar conselhos sobre as ofertas e avaliações gratuitas atuais. 
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SOLUÇÕES DA POLY PARA O AMBIENTE DE TRABALHO 

NO ESPAÇO PARA REUNIÕES 
De sessões improvisadas de Brainstorming até reuniões semanais  
com colegas remotos, ajude os funcionários a terem grandes conversas 
mesmo em espaços pequenos. 

POLY SYNC 60 

Alto-falante inteligente 
USB/Bluetooth® para salas 

de conferência  

TRIO C60
Telefone inteligente 
para conferências 



POLY STUDIO P5 
Webcam profissional 

SÉRIE ENCOREPRO 300 
Headset para atendimento ao cliente 

SÉRIE ENCOREPRO 500 
Headset para atendimento ao cliente 

SAVI 8200 OFFICE E UC 
Sistema de headset DECT™ sem fio 

SÉRIE SAVI 7300 OFFICE 
Sistema de headset DECT™ 

sem fio ultra seguro 

VVX 350 
Telefone de mesa IP de faixa 
intermediária com 6 linhas 

Nossos especialistas de produtos podem ajudar você a encontrar a combinação de recursos certa para sua força de trabalho 
e dar conselhos sobre as ofertas e avaliações gratuitas atuais. 14 

SOLUÇÕES DA POLY PARA O AMBIENTE DE TRABALHO 

NO CALL CENTER 
Quando falamos de engajamento do cliente, seu call center é a voz da sua empresa. 
Forneça a experiência de comunicação cristalina de que seus representantes de 
atendimento ao cliente precisam para interagir com a melhor qualidade possível. 



  FERRAMENTAS 
  DE TI 

As chaves do sucesso com os usuários são facilidade de uso, 
confiabilidade e qualidade. A melhor maneira de atender a 
essas necessidades é gerenciar e monitorar os dispositivos 
centralmente. As soluções Poly podem ser autogerenciadas 
pela TI da empresa ou monitoradas e gerenciadas 
remotamente pela Poly, e podem fornecer serviços 
consultivos high touch especializados remotamente ou no 
local para ajudar as equipes de TI a preparar sua empresa 
para o sucesso, fornecendo soluções que ajudam a 
implantar, gerenciar, monitorar e solucionar problemas de 
um conjunto completo de dispositivos. 
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REALCONNECT 
• Serviços baseados na nuvem que conectam

sistemas de videoconferência tradicionais ao
Microsoft Teams ou ao Skype for Business

CLARITI 
• Plataforma de reuniões tudo-em-um

implantada em uma nuvem virtual

• Inclui gerenciamento de dispositivos, sinalização de
chamadas, travessia de firewall e vários pontos e
software para computadores e dispositivos móveis

• Monitoramento de dispositivos e geração de
relatórios com detalhes da chamada para
medir o sucesso e as áreas que necessitam 
atenção

POLY LENS 
• Insights e gerenciamento baseados na

nuvem para todo o investimento em
dispositivos Poly para vídeo, voz e
headsets

• Destaques de dispositivo inteligentes no
estilo feed de notícias para identificar
ações e insights mais importantes

• Gerenciamento de inventário abrangente para
garantir que os sistemas estejam funcionando
com o melhor desempenho possível



SERVIÇOS DE TI E SUPORTE 

SERVIÇO EM DISPOSITIVOS 
DE CONFERÊNCIA PESSOAIS 

• Acesso ilimitado, 24 horas por dia, 7 dias por
semana, 365 dias por ano, aos especialistas
técnicos da Poly para suporte no mundo
todo por chat, telefone, e-mail ou vídeo ao
vivo

• Substituição de produtos durante até três
anos com substituição antecipada de
hardware no próximo dia útil

• Suporte com um único app a todas as
soluções de conferência pessoais Poly para
definir as configurações do seu dispositivo
pessoal, garantir um software atualizado e
acessar ferramentas avançadas de solução
de problemas

• Descontos exclusivos de Serviços
Profissionais para economizar tempo e
dinheiro

SERVIÇOS DE SUPORTE 

• Nossa equipe de serviços de suporte atende a 
várias necessidades, desde ampliar e aprofundar o 
suporte até oferecer orientação constante para 
sistemas específicos

• Um modelo de suporte flexível ajuda as
empresas a atenderem a várias 
necessidades em todos os estágios de 
propriedade do hardware

• Solução de problemas completa e serviços de 
substituição antecipada de hardware no
próximo dia útil 

• Experiência profunda ajuda a reduzir riscos, 
aumentar o tempo de atividade, melhorar a 
produtividade e fornecer maior tranquilidade

• Um ponto de contato principal para ambientes de
endpoint de parceiros de nuvem estratégicos 
capacitados pela Poly acelera os tempos de 
resposta

SERVIÇOS GERENCIADOS 

• Terceirize as responsabilidades diárias
de gerenciamento de tecnologias para
nossa equipe de especialistas

• Reduza a carga da sua equipe de TI
interna e mantenha soluções de
colaboração confiáveis e econômicas

• Melhore as operações e acelere o
retorno do investimento em tecnologia

SERVIÇOS PROFISSIONAIS 

• Nós fornecemos serviços completos e
orientação para todas as fases de adoção
da tecnologia, desde o planejamento até
o design, a implantação e a otimização

• Nós fornecemos suporte no local e remoto
para reduzir riscos, adaptar soluções,
conservar recursos, agilizar a implantação e
mais

• Serviços exclusivos estão
disponíveis especificamente para
ambientes do Microsoft Teams ou
do Zoom
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INTEROPERABILIDADE  
DE PLATAFORMAS DE UC 
O mundo hoje depende de comunicações unificadas. Plataformas como 
Microsoft Teams, Zoom, GoToMeeting e muitas outras não só possibilitam a 
conexão com clientes e colegas de trabalho, mas durante a pandemia essas 
plataformas foram essenciais para manter muitas empresas em operação. 

As soluções da Poly contam com interoperabilidade baseada em padrões, 
oferecendo à sua força de trabalho flexibilidade para alternar facilmente 
entre plataformas de UC. A interface dos dispositivos é intuitiva, ajudando a 
reduzir o número de chamadas para a equipe de TI e otimizar o retorno do 
seu investimento em hardware. 

Além disso, os dispositivos Poly se integram nativamente ao Microsoft 
Teams e ao Zoom, as duas plataformas de UC líderes do mercado. Isso 
simplifica a migração de um dispositivo para outro, oferecendo uma 
interface de usuário consistente para seus funcionários. 
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INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA 
A Poly une duas marcas estabelecidas,  
Plantronics e Polycom, com uma herança 
de inovação. A pesquisa e o 
desenvolvimento planejado que formam  
a base do nosso processo de planejamento 
da tecnologia e de arquitetura  
da experiência geral é o que nos separa do 
resto. Exemplos dessa inovação incluem: 

POLY NOISEBLOCKAI 
Usando algoritmos avançados de aprendizado de máquina, identifique e remova o ruído indesejado de 
reuniões, mesmo enquanto alguém está falando. Diga adeus às interrupções causadas por pessoas 
digitando, mexendo em papéis e conversando nos corredores. 

POLY ACOUSTIC FENCE 

Crie uma bolha invisível que impede que o som de fora seja ouvido e transmite a voz de dentro da 
bolha com qualidade cristalina. Implantada em alguns headsets, telefones e soluções de sala de 
conferência da Poly, a tecnologia Poly Acoustic Fence bloqueia ruídos que causam distrações, como 
vizinhos barulhentos e cães latindo. 

RASTREAMENTO DE PARTICIPANTE ATIVO DA POLY 
Mantenha o foco na pessoa que está falando e acompanhe-a automaticamente pela sala, mantendo-a 
sempre no centro da imagem. Simples de usar para instrutores em movimento, oferecendo uma 
experiência semelhante a uma sala de aula para estudantes remotos. 

ENQUADRAMENTO DE PARTICIPANTE ATIVO AUTOMÁTICO DA POLY 
Faça o enquadramento e aplique zoom no participante ativo ativo dentro da sala de conferência, 
alternando automaticamente conforme diferentes pessoas começam a falar. As equipes não 
precisarão lidar com controles remotos ou predefinições. O Enquadramento de participante ativo da 
Poly usa regras de produção de TV para garantir que suas equipes terão uma imagem incrível. 

CANCELAMENTO DE RUÍDO ATIVO 

Elimine sons de fundo antes que eles cheguem ao seu ouvido. Por meio da inversão das ondas sonoras 
no headset, os funcionários podem se concentrar na conversa, e não no ar-condicionado  
da sala ao lado. 

INTEGRAÇÃO COM A ALEXA FOR BUSINESS 

Permita que os usuários peçam para a Alexa for Business colocá-los na sua reunião sem pressionar 
nenhum botão. Essa inovação segura e conveniente traz o mundo dos comandos de voz do futuro 
para as salas da diretoria atuais e para profissionais em movimento.
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COMUNICAÇÃO DURADOURA. 
Uma forte relação com as principais  

plataformas de UC significa que nossa 
tecnologia sempre estará preparada 
para aproveitar as novas tendências  
da força de trabalho. Nós inovamos  

e expandimos nossas soluções 
continuamente para nos adaptarmos  

às necessidades da sua empresa. 

SUPORTE LOCAL.  
NO MUNDO TODO. 

Independentemente de onde você e 
seus funcionários remotos estiverem, 
você terá o apoio de especialistas da 

Poly e parceiros de canal preferenciais 
no seu mercado, idioma  

e fuso horário. 

SUAS NECESSIDADES  
DE HEADSET, VÍDEO  

E TELEFONIA. TUDO EM UM 
SÓ LUGAR. 

Portfólio amplo de soluções de 
headset, vídeo e telefonia para cada 

ambiente e estilo de trabalho. 
Encontre o dispositivo certo para cada 
ambiente e cada funcionário e evite o 
trabalho de lidar com vários contratos, 

serviços, hardwares e suportes. 

INTEGRAÇÃO COM SUA       
  PLATAFORMA PREFERIDA. 
Ampla interoperabilidade com todas as 

plataformas, além de integração 
avançada com as principais 

plataformas: Microsoft Teams e Zoom. 
Proteja seu investimento e evite a 

necessidade de alterar completamente 
o hardware no futuro,

caso mude de fornecedor. 

QUALIDADE 
IMBATÍVEL. 

Câmeras HD e dispositivos de áudio 
que funcionam bem e têm uma 

sensação de conversa natural. Isso 
aumenta a produtividade das reuniões 

e a qualidade das comunicações  
com clientes. 
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DAS EMPRESAS NA LISTA “FORTUNE 500” 
usam produtos e serviços da Poly para melhorar 
as comunicações e a colaboração. Veja o porquê: 99% O DIFERENCIAL DA POLY 



“ “Trabalhar de casa não precisa significar uma 
produtividade menor. Ferramentas de áudio e vídeo de 
nível empresarial permitem que sua equipe se comunique 
de modo eficaz e confiável, mesmo trabalhando em locais 
que não são ideais. Quando você equipa seus funcionários 
adequadamente, o trabalho em casa se torna o que 
deveria ser: uma decisão corporativa, não um sacrifício.”

IRA M. WEINSTEIN
PARCEIRO DE GERENCIAMENTO, RECON RESEARCH 

CRIE O FUTURO DO 
TRABALHO HOJE MESMO 
Esta é a hora de desenvolver sua estratégia de trabalho híbrido. Usando este guia 
como ponto de partida, você pode começar a projetar seus ambientes de trabalho  
e encontrar a tecnologia certa para sua força de trabalho, a fim de realizar  
sua visão comercial. 

Na Poly, nós ajudamos empresas como a sua a criarem experiências de trabalho que 
permitem que as pessoas se conectem, colaborem e alcancem o maior desempenho 
possível. Com uma combinação de tecnologia inovadora e serviços de consultoria, nós 
podemos ajudar você a planejar, projetar, implantar, otimizar e oferecer suporte a uma 
estratégia de trabalho híbrido que pode se adaptar conforme as necessidades e o 
comportamento da sua força de trabalho mudam. 

Não importa se seus funcionários estão no escritório, em movimento ou em casa, 
juntos nós criaremos um ambiente que os ajudará a ver, ouvir e compartilhar  
com facilidade.

ESTAMOS AQUI PARA AJUDAR. 

SAIBA MAIS EM POLY.COM/BR/PT 
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