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ARBETET ÄR INTE 
LÄNGRE EN PLATS
Hybridarbete ger anställda möjlighet att arbeta var som helst. Att vara mobila och 
produktiva. Att vara uppkopplade och kunna samarbeta. I och med pandemin och 
redan befintliga trender är hybridarbete här för att stanna. Arbetet är inte längre 
en plats, utan vad du gör. 

Vi kommer att fortsätta att se effekterna av den här förändringen överallt. Bostäder 
kommer att byggas med särskilda arbetsytor. Policyer för distansarbete kommer 
att bli mer omfattande. Team kommer att bli mer virtuella till sin karaktär.

Men en sak som inte kommer att förändras är behovet av affärsmässig 
kommunikation. Det räcker inte längre att bara göra teknikinvesteringar i 
centrala kontorslokaler. Organisationer måste tillhandahålla en konsekvent, 
professionell upplevelse för alla arbetstagare, oavsett om de är hemma, på 
en co-working arbetsplats eller på kontoret.

För att lyckas i den nya världen måste du ge de anställda möjlighet att arbeta var 
som helst genom att erbjuda en säker, professionell upplevelse på alla arbetsplatser 
och samtidigt få driftsättning av enheter och programvaruuppdateringar att fungera. 
Det låter enkelt, eller hur?

34 % AV DE ANSTÄLLDA
arbetade hemifrån före covid-19-pandemin

70 % AV DE ANSTÄLLDA
arbetar hemifrån nu, enligt Nemertes Research1

74 %
AV EKONOMICHEFERNA

avser att låta vissa anställda distansarbeta 
permanent, enligt Gartner2
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UTMANINGARNA 
I DAGENS VERKLIGHET
Det är upp till IT-avdelningen att på något sätt se till att alla är uppkopplade och 
kommunicerar oavsett jobb, plats eller kommunikationsstil.

De goda nyheterna är att molnkommunikation och samarbetsplattformar har gjort 
hybridarbete mer genomförbart än någonsin. Kollegor kan samarbeta via video lika 
lätt som på personliga möten i ett konferensrum. Kundsupport kan ske lika effektivt 
från ett kontor som ett köksbord. 

De dåliga nyheterna är att konsumenthårdvaran inte har hållit jämna steg med 
verksamhetens behov. 

30 %
AV FÖRETAGEN
säger att rätt verktyg för molnsamarbete 

kan förbättra företagets produktivitet3 

Det innebär att det kan begränsa produktiviteten, medarbetarnas engagemang och 
hur personen i andra änden ser på ditt företag.

För att möjliggöra hybridarbete behöver du professionella lösningar för att 
maximera ljud- och videofunktionerna i dina plattformar för molnkommunikation, 
oavsett arbetssätt och arbetsplats. 

Inbyggda kameror i bärbara datorer och smartphone-
mikrofoner är bra för att prata med vänner, men dålig 
videokvalitet och bakgrundsljud ger inte en optimal 
upplevelse när du talar med en kund, patient, elev 
eller liknande.
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Vi har alla påverkats av covid-19 på något sätt. Hälso- och sjukvårdssektorn, utbildningssektorn och statliga myndigheter har dock helt 
förändrats av det, och pandemin, skapar nya förutsättningar för hur människor får kontakt, kommunicerar och samarbetar. Teknik är 
drivkraften för att hjälpa organisationer och deras personal att anpassa sig. 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Vårdinrättningar har använt telemedicin och 

videokonferenser i åratal, men pandemin har 

påskyndat införandet och bekräftat deras 

viktiga roll i fortsättningen.

Läkare och sjukhus har telemedicinska besök med patienter för att 
minska antalet fysiska vårdbesök och upptagna sjukhusbäddar.01

04 Funktionella team och chefer utför fler uppgifter virituellt och 
på distans.

02 Psykologer och psykiatrer har telefon- och videosamtal för att stämma 
av med patienter och hålla koll på deras psykiska hälsa. 

03 Läkarutbildningar och undervisningssjukhus har distansundervisning 
om kirurgisk teknik, patientkontakt med mera.

INVERKAN PÅ  
VIKTIGA BRANSCHER
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Statliga myndigheter har varit tvungna att införa ljud-, video- och 
konferensmöjligheter som eliminerar distraktioner och stöder 
högkvalitativ kommunikation för personalen när de växlar mellan 
hemmet och kontoret.

01

02
Myndigheternas IT-ansvariga utvecklar mer långsiktiga strategier för 
att ta itu med covid-19-problem och ser till att myndigheterna kan 
upprätthålla kontinuitet och produktivitet i verksamheten även mot 
bakgrund av andra naturkatastrofer. 

03
Statliga organisationer måste fortsätta att balansera mellan att ge anställda 
en sömlös kommunikations- och samarbetsupplevelse och säker tillgång 
till viktig information. Det innebär att alla möten, samarbetsytor och 
information som delas på dessa ytor förblir säkra.

UTBILDNING
Undervisning på plats är alltid att föredra för lärare, 

föräldrar och elever, men hälso- och säkerhetsfrågor 

gör distansundervisning till den mest gångbara 

metoden. Övergången till distansundervisning har 

dock blottat teknikklyftor, miljöproblem och andra 

svårigheter som gör lärande och undervisning 

hemifrån utmanande.

Grundskolor och gymnasier har varit tvungna att ändra sina klassformat 
och undervisningstekniker utifrån antalet lokala covid-19-fall och riktlinjer 
från administratörer och lärarfack. Lärarna måste se till att eleverna har 
tillgång till tillförlitliga datorer, inlärningsprogram och kringutrustning för 
att tillhandahålla en högkvalitativ inlärningsupplevelse. 

01

02
Universiteten har varit tvungna att helt stänga campus eller 
begränsa antalet studenter som tillåts vara på plats för att minimera 
spridningen av smitta. Dessa realiteter har gjort engagerande virtuella 
inlärningsmodeller och enkel tillgång till kursmaterial avgörande, 
vilket har ökat teknikens betydelse.

STATLIGA
MYNDIGHETER
Många statliga myndigheter var inte förberedda 

för att växla till distansarbete när insjuknandet 

i covid 19 nådde sin topp. I början av våren var 

det många IT-ansvariga som kämpade för att 

implementera kortsiktiga möjligheter för att få 

igång de anställda. 
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ARBETSSÄTT OCH ARBETSPLATSER
Alla arbetar på olika sätt. Olika avdelningar, befattningar, miljöer och medarbetare har alla unika kommunikationskrav.

På samma sätt skiljer sig kontorsskrivbordets behov mycket från konferensrummets. Med rätt åtkomst och enheter för 
dessa utrymmen och typer av arbete, kan dina anställda vara så produktiva som möjligt oavsett var de befinner sig.

VIKTIGA ÖVERVÄGANDEN FÖR DIN PERSONAL

FÖR ARBETSSÄTT 

Tänk på att 92 % av din personal kan delas in i sex olika 
arbetsprofiler4 utifrån var de tillbringar större delen av 
sin arbetstid, hur många enheter de använder för att 
kommunicera och vilka specifika utmaningar de ställs 
inför under arbetet. Att erbjuda rätt utrustning för dessa 
arbetssätt är avgörande för att öka produktiviteten och 
skapa braupplevelser.
 
FÖR ARBETSPLATSER 

Tänk på upplevelsen för både dem som befinner sig på platsen 
och alla andra i samtalet. Ett litet mötesrum kommer att ha 
andra ljud- och videobehov än ett konferensrum. Ett skrivbord 
på ett privat kontor eller hemma kanske inte behöver den 
brusreducerande teknik som du hittar i en miljö med mer 
människor, som hos kundsupport. 

”
CARLOS GATÓ

”Tekniken möjliggör effektivt 
samarbete och kommunikation 
som bryter ned geografiska hinder. 
Men istället för att införa ”one-
size-fits-all”, måste vi ge anställda 
en möjlighet att använda headset 
och enheter som optimerar deras 
personliga upplägg.”

KOMMERSIELL CHEF, LCRcom (SPANIEN)
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IT-HANTERING
VIKTIGA ÖVERVÄGANDEN

För IT-avdelningen kommer förmågan att tillhandahålla och hantera denna omfattande uppsättning av enheter att 
vara skillnaden mellan ett företag som sömlöst anpassar sig till framtidens arbete och ett företag som kämpar för 
att få hybridarbete att fungera. Vid utvärdering av lösningar är det fyra viktiga saker att tänka på:

ENHETSÖVERVAKNING 
OCH -HANTERING 
Välj en lösning med 
omfattande möjligheter 
till övervakning och 
insikter, så att du kan hålla 
koll på enhetens status, 
mötesprestanda och 
slutanvändarupplevelse. 
Felsök problem snabbt och 
upprätthåll centraliserad 
prestandainformation.

INTEROPERABILITET 
Oavsett vilken UC-plattform 
du väljer för din interna 
kommunikation kommer du 
att upptäcka att användare 
sannolikt behöver ansluta 
till flera olika plattformar 
på grund av enn kunds, 
partners eller potentiell 
kunds behov. Det innebär att 
din ljud- och bildteknik bör 
ha flexibiliteten att fungera 
lika bra med alla plattformar.

SERVICE OCH SUPPORT 
En utspridd arbetsstyrka 
kan innebära att du 
behöver extra stöd för 
att uppfylla kraven på 
drifttid. UC-leverantörer, 
enhetstillverkare och 
konsulter kan hjälpa dig 
att bedöma, utvärdera och 
rekommendera allt från rätt 
plattform för molnsamarbete 
och enheter till ändringar 
som bör göras i ditt 
nätverk, din säkerhet 
och fjärrövervakning.

SÄKERHET 
I och med cyberattacker som 
kan tvinga din verksamhet 
off-lne, och dataskyddsregler 
som HIPAA, GDPR och ISO, 
måste säkerheten uppfylla 
de högsta standarderna. 
Därför är det viktigt att 
komma ihåg att varje 
kommunikationsenhet är 
en slutpunkt som måste 
övervakas och förbättras 
regelbundet.
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POLYS HELTÄCKANDE LÖSNINGAR
För att skapa en hybrid arbetsmiljö som uppfyller de anställdas behov och stöder samarbete och produktivitet 
behöver du inte bara rätt teknik, utan också en strategisk partner som gör köp-, införande- och supportupplevelsen 
så enkel som möjligt.

Det är där Poly kommer in. Vi erbjuder lösningar för alla arbetssätt och arbetsplatser, inklusive headset, 
videoenheter, skrivbords- och konferenstelefoner, hanteringsprogram samt globala tjänster och support.

”
ALAA SAYED

”När distansarbete fortsätter 
för många organisationer 
kommer behovet av ett stort 
urval av UCC-integrerade 
enheter att fortsätta att vara 
högsta prioritet. Ingen annan 
leverantör kommer nära Polys 
omfattande portfölj med enheter 
för hemmet, kontoret och allt 
däremellan.”

BRANSCHCHEF, 
FROST AND SULLIVAN

Heltäckande portfölj med lösningar och tjänster för alla arbetssätt och 
arbetsplatser. Integrering med viktiga UC-plattformar.
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VID SKRIVBORDET (HEMMA ELLER PÅ KONTORET)
POLYS ARBETSPLATSLÖSNINGAR

De anställda måste kommunicera professionellt, oavsett om de arbetar från ett centralt kontor eller sitt hemmakontor. 
Gör det enkelt att ansluta och samarbeta med högsta standard, oavsett var de arbetar. 

Förstklassigt sladdanslutet UC-headset

VOYAGER FOCUS UC BLACKWIRE 8225 SAVI 8200 OFFICE OCH UC
Trådlöst DECT™-headsetsystem

POLY STUDIO P5POLY STUDIO P15
Professionell webbkameraPersonlig videoenhet

POLY SYNC 20CCX 400
Telefon i basklass med pekskärm

Bluetooth®-stereoheadset

Våra produktspecialister kan hjälpa dig att hitta rätt blandning av lösningar för din personal och ge dig råd om aktuella erbjudanden och kostnadsfria provversioner.

Smart högtalartelefon 
med USB/Bluetooth®

USB-headset

BLACKWIRE 5200-SERIEN
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PÅ SPRÅNG
Våra mobila lösningar ger oöverträffad brusreducering och högsta möjliga ljudkvalitet 
så att dina anställda kan låta professionella, oavsett var verksamheten tar dem. 

VOYAGER 8200 UC VOYAGER 6200 UC SAVI 5200 OFFICE- 
OCH UC-SERIEN

POLYS ARBETSPLATSLÖSNINGAR

Bluetooth®-stereoheadset Bluetooth®-headset med nackband
Bluetooth®-monoheadsetsystem

Våra produktspecialister kan hjälpa dig att hitta rätt blandning av lösningar för din personal och ge dig råd om aktuella erbjudanden och kostnadsfria provversioner.

POLY SYNC 20
Smart högtalartelefon 
med USB/Bluetooth®

CALISTO 5300
Personlig Bluetooth®-högtalartelefon

POLY STUDIO P5
Professionell webbkamera
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En del av din personals viktigaste samtal äger rum i konferensrummet. Gör det enkelt 
för alla att ansluta och kommunicera samtidigt som säkerheten upprätthålls med 
automatiska produktionsregler och enkla one-touch gränssnitt och röstaktiverin.

POLY STUDIO X50
Allt-i-ett-videoenhet

G7500
Videokonferenssystem

EAGLEEYE DIRECTOR II
HD-videokamera med 

höga prestanda

G40-T
Rumssystem för Microsoft Teams

TRIO C60
Smart konferenstelefon

I KONFERENSRUMMET
POLYS ARBETSPLATSLÖSNINGAR

Våra produktspecialister kan hjälpa dig att hitta rätt blandning av lösningar för din personal och ge dig råd om aktuella erbjudanden och kostnadsfria provversioner.

POLY SYNC 60
Smart högtalartelefon med 

USB/Bluetooth® för konferensrum



13

Hjälp dina anställda att föra stora samtal även i de minsta utrymmena, från 
improviserad brainstorming till veckovisa avstämningar under distansarbetare. 

POLY STUDIO X30
Allt-i-ett-videoenhet 

POLY STUDIO X50
Allt-i-ett-videoenhet

POLY STUDIO
Förstklassig USB-videoenhet

TRIO 8300
Smart konferenstelefon

POLYS ARBETSPLATSLÖSNINGAR

I DET MINDRE MÖTESRUMMET

Våra produktspecialister kan hjälpa dig att hitta rätt blandning av lösningar för din personal och ge dig råd om aktuella erbjudanden och kostnadsfria provversioner.

POLY SYNC 60
Smart högtalartelefon med 

USB/Bluetooth® för konferensrum
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I CALLCENTRET
När det gäller kundengagemang är ditt callcenter företagets röst. Ge dina 
kundtjänstmedarbetare den kristallklara kommunikationsupplevelsen för att 
skapa interaktion av högsta möjliga kvalitet. 

ENCOREPRO 700-SERIEN
Headset för kundtjänst

VVX 350
IP-skrivbordstelefon med 

6 linjer i mellanklass

SAVI 8200 OFFICE OCH UC
Trådlöst DECT™-headsetsystem

ENCOREPRO 500-SERIEN
Headset för kundtjänst

POLYS ARBETSPLATSLÖSNINGAR

Våra produktspecialister kan hjälpa dig att hitta rätt blandning av lösningar för din personal och ge dig råd om aktuella erbjudanden och kostnadsfria provversioner.

SAVI 7300 OFFICE-SERIEN
Ultrasäkert trådlöst 

DECT™-headsetsystem

POLY STUDIO P5
Professionell webbkamera
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POLY LENS
• Molnbaserade övervakning och hantering 

för din Poly-enhetsinvestering i video, röst  
och headset

• Intelligent nyhetsflöde som identifiera 
de viktigaste åtgärderna och händelserna 
för enheterna

• Omfattande lagerhantering som säkerställer 
att systemen körs med topprestanda

CLARITI
• Allt-i-ett-mötesplattform som används i ett  

privat moln

• Omfattar enhetshantering, samtalssignalering, 
brandväggspassage, multipoint och programvara 
för stationära och mobila användare

• Övervakning av enheter och rapportering av 
samtalsdetaljer för att mäta framgång och områden 
som kräver uppmärksamhet

REALCONNECT
• Molnbaserade tjänster som ansluter 

traditionella videokonferenssystem till 
Microsoft Teams eller Skype för företag

IT-VERKTYG
Nyckeln till framgång bland användarna är användarvänlighet, 
tillförlitlighet och kvalitet. Det bästa sättet att tillgodose 
dessa behov är att centralt hantera och övervaka enheterna. 
Polys lösningar kan självstyras av företagets IT-avdelning, 
eller fjärrövervakas och hanteras av Poly. Vi kan också 
tillhandahålla rådgivande experttjänster på distans eller på 
plats för att hjälpa dina IT-team att ge sina team möjlighet 
att lyckas och tillhandahålla lösningar som hjälper dig att 
driftsätta, hantera, övervaka och felsöka en heltäckande 
uppsättning enheter.
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PERSONLIG SERVICE FÖR 
KONFERENSUTRUSTNING
• Obegränsad tillgång dygnet runt till Polys 

tekniska experter för support världen över 
med chatt, telefon, e-post, livevideo

• Upp till tre års produktbyte  
med avancerat byte av maskinvara  
nästa arbetsdag

• Support i en enda app för Polys personliga 
konferenslösningar för att kontrollera dina 
personliga enhetsinställningar, säkerställa 
uppdaterad programvara och få tillgång till 
avancerade felsökningsverktyg

• Exklusiva rabatter på professionella tjänster 
som sparar tid och pengar för företaget

SUPPORTTJÄNSTER

• Vårt supportteam tillgodoser olika behov, från 
breddad och fördjupad support till löpande 
vägledning för specifika system

• En flexibel supportmodell hjälper företag att 
uppfylla olika behov i alla skeden av ägande 
av maskinvara

• Felsökning till lösning och  
avancerade tjänster för byte av maskinvara 
nästa arbetsdag

• Djupgående expertis bidrar till att minska 
riskerna, öka drifttiden, öka produktiviteten 
och ge sinnesro

• En primär kontaktpunkt för Poly-aktiverade 
strategiska slutpunkter i molnpartnermiljöer 
påskyndar svarstider

HANTERADE TJÄNSTER

• Lägg ut det dagliga ansvaret för 
teknikhantering till vårt expertteam

• Minska belastningen på den interna IT-
avdelningen och håll samarbetslösningar 
tillförlitliga och kostnadseffektiva

• Förbättra verksamheten och öka 
avkastningen på teknikinvesteringar

IT-TJÄNSTER OCH SUPPORT

PROFESSIONELLA TJÄNSTER

• Vi tillhandahåller heltäckande tjänster och 
vägledning för alla faser av teknikinförandet, 
från planering och design till driftsättning 
och optimering

• Vi tillhandahåller support på plats och på 
distans för att minska riskerna, skräddarsy 
lösningar, spara resurser, påskynda 
driftsättningen med mera

• Unika tjänster är tillgängliga specifikt för 
Microsoft Teams eller Zoom-miljöer
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UC-PLATTFORM 
INTEROPERABILITET
Världen har nu enhetlig kommunikation. Plattformar som Microsoft Teams, 
Zoom, GoToMeeting och många andra gör det inte bara möjligt att kommunicera 
med kunder och kollegor – under pandemin var dessa avgörande för att många 
företag skulle kunna fungera. 

Polys lösningar ger standardbaserad interoperabilitet, vilket ger din personal 
flexibilitet att enkelt växla mellan UC-plattformar. Enheternas gränssnitt är 
intuitiva, vilket hjälper dig att minska antalet IT-supportsamtal och optimera 
avkastningen på dina maskinvaruinvesteringar.

Dessutom integreras Poly-enheter naturligt med både Microsoft Teams och 
Zoom, de två ledande UC-plattformarna. Detta gör det enkelt för medarbetare 
att gå från en enhet till en annan med ett konsekvent användargränssnitt. 
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TEKNISKT  
NYTÄNKANDE
Poly sammanför två etablerade varumärken, 
Plantronics och Polycom, med en tradition av 
innovation. Forskningen och den genomtänkta 
utvecklingen som är en del i designen av vår 
teknik, tillsammans med skapandet av en 
helhetsupplevelse, är det som skiljer oss från 
övriga. Exempel på våra innovationer är:

POLY NOISEBLOCKAI
Identifierar och tar bort oönskat ljud från möten med hjälp av avancerade maskininlärningsalgoritmer, 
även medan någon talar. Slipp avbrott som orsakas av ljud från tangentbord, bläddring bland papper 
och bullriga korridorer. 

 
POLY ACOUSTIC FENCE
Skapar en osynlig bubbla där ljud utanför bubblan inte hörs, medan röster inuti bubblan hörs tydligt. 
Poly Acoustic Fence, som används på vissa Poly-headset, telefoner och konferensrumslösningar, 
blockerar störande ljud som bullriga grannar och skällande hundar. 

POLY PRESENTER TRACKING
Fokuserar på den aktiva talaren och följer den automatiskt runt i rummet och håller hela tiden 
personen mitt i kameravyn. Enkel att använda för t.ex. lärare som rör sig runt i rummet och vill 
ge en klassrumsliknande upplevelse vid distansstudie. 

POLY AUTOMATIC SPEAKER FRAMING
Ramar in och zoomar kameran på den/de som talar i konferensrummet och växla automatiskt när olika 
deltagare talar. Dina team behöver inte krångla med fjärrkontroller eller förinställningar. Poly Speaker 
Framing använder tv-produktionsregler för att få dina team att se så bra ut som möjligt. 

AKTIV BULLERDÄMPNING
Eliminerar bakgrundsljud innan de ens når örat. Genom att invertera inkommande ljudvågor i headsetet 
kan de anställda fokusera på sina samtal, inte på luftkonditioneringen i rummet bredvid. 
 

INTEGRERING AV ALEXA FÖR FÖRETAG
Låt användare be Alexa för företag att ansluta sig till ditt möte, utan att behöva trycka på en knapp. 
Denna säkra och bekväma innovation tar framtidens röstkommandon till dagens styrelserum och 
yrkesmänniskor på språng.
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SKILLNADEN MED POLY

DINA HEADSET-, 
VIDEO- OCH TELEFONBEHOV. 

ALLT PÅ ETT STÄLLE.  
Omfattande portfölj med headset-, video- 
och telefonlösningar för varje arbetsplats 
och arbetssätt. Hitta rätt enhet för varje 

medarbetare och miljö och slipp 
samtidigt krånglet med flera 

kontrakt, tjänster, maskinvaror 
och support.

99 %
AV FORTUNE 500-FÖRETAGEN
förlitar sig på Polys produkter och tjänster 
för sin kommunikation och sitt samarbete. 
Här är anledningen: 

INTEGRERAD MED DEN 
PLATTFORM DU FÖREDRAR. 

Omfattande interoperabilitet med alla 
plattformar, tillsammans med djup 

integrering i de ledande plattformarna 
Microsoft Teams och Zoom. Skydda 

din investering och undvik att byta ut 
maskinvara längre fram om 

du byter leverantör.

KVALITET SOM 
SAKNAR MOTSTYCKE.

HD-kameror och ljudenheter som  
fungerar utmärkt och känns naturliga. 

Detta gör teammöten produktiva 
samtidigt som kvaliteten på 

kundkommunikationen förbättras. 

FRAMTIDSSÄKER 
KOMMUNIKATION. 

Starka relationer med viktiga  
UC-plattformar innebär att vår teknik 
alltid är beredd att dra nytta av nästa 
personaltrend. Vi förnyar och utökar 
kontinuerligt våra lösningar för att 
anpassa oss till dina affärsbehov.

LOKAL SUPPORT. 
ÖVER HELA VÄRLDEN.

Oavsett var du och dina medarbetare 
på distans arbetar får du hjälp av 

Poly-experter och Preferred Channel 
Partner på din hemmamarknad, ditt 

språk och din tidszon. 



BYGG FRAMTIDENS 
ARBETE I DAG
Nu är det dags att utveckla din strategi för hybridarbete. Med denna guide som 
utgångspunkt kan du börja utforma dina arbetsytor och hitta rätt teknik för din 
personal, så att du kan förverkliga din vision. 

På Poly hjälper vi företag som ditt att skapa arbetsupplevelser som gör det möjligt för 
människor att få kontakt, samarbeta och prestera på bästa sätt. Med en kombination av 
innovativ teknik och rådgivningstjänster kan vi hjälpa dig att planera, utforma, driftsätta, 
optimera och stödja en strategi för hybridarbete som kan anpassas när medarbetarnas 
behov och beteenden förändras.  

Oavsett om medarbetarna är på kontoret, på resande fot eller hemma skapar vi 
tillsammans en miljö som gör det lättare att höra, dela och se.

VI FINNS HÄR FÖR ATT HJÄLPA DIG.

©2021 Plantronics, Inc. Med ensamrätt. Poly och propellerdesignen är varu-
märken eller registrerade varumärken som tillhör Plantronics, Inc. Alla andra 
varumärken tillhör respektive ägare. 7.21  1226200
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”
IRA M. WEINSTEIN

”Att arbeta hemifrån behöver inte innebära 
minskad produktivitet. Med hjälp av ljud- och 
videoverktyg i företagsklass kan dina anställda 
kommunicera på ett effektivt och tillförlitligt sätt, 
även när de arbetar på mindre lämpliga platser. 
När du ger dina anställda tillgång till rätt verktyg 
gör du hemarbete till vad det borde vara – ett 
klokt affärsbeslut, inte en kompromiss.” 

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR, RECON RESEARCH 

LÄS MER PÅ POLY.COM

http://www.poly.com

