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NƠI LÀM VIỆC
KHÔNG CÒN CỐ ĐỊNH NỮA
Cách làm việc hỗn hợp cho phép nhân viên làm việc mọi nơi. Để có thể làm việc bất cứ
chỗ nào mà vẫn hiệu quả. Để có thể kết nối với đồng nghiệp và hợp tác với nhau. Trong
khi bị dịch và khi dịch đã qua, cách làm việc hỗn hợp sẽ luôn tồn tại. Làm việc bây giờ
không còn cố định ở văn phòng hay ở chỗ làm việc nữa.

34%NHÂN VIÊN
NHÂN VIÊN
70%

đã làm việc tại nhà trước khi đại dịch COVID-19 diễn ra

hiện đang làm việc tại nhà, theo nghiên cứu của Nemertes1

Chúng ta sẽ thấy sự thay đổi này ở khắp nơi. Ở nhà, có những không gian để riêng cho
việc làm. Chính sách quản lý nhân viên làm việc ở nhà sẽ được mở rộng. Nhóm làm việc
được tụ tập lại trên môi trường ảo kết nối các thành viên với nhau.
Tuy nhiên, yêu cầu về tính chuyên nghiệp của công cụ kết nối nhân viên sẽ không thay
đổi. Sự đầu tư công nghệ chuyên nghiệp không chỉ tập trung ở các cơ quan đầu não. Các
cơ quan cần cung cấp môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp cho mọi tầng lớp
nhân viên, khi làm việc ở nhà, ở không gian làm việc công cộng , hay ở văn phòng.
Để thành công trong thế giới mới này, bạn cần làm sao để nhân viên có thể làm việc bất
cứ ở đâu trong môi trường an toàn, chuyên nghiệp trong mọi tình huống, mọi không
gian làm việc khác nhau, mà vẫn vượt qua thách thức là triển khai nhiều thiết bị cùng lúc,
và nhiều phần mềm cần nâng cấp cùng một lúc. Không đơn giản đâu nhỉ?

74%

GIÁM ĐỐC
TÀI CHÍNH

có ý định chuyển một số nhân viên sang hình thức
làm việc từ xa vĩnh viễn, theo báo cáo của Gartner2
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THÁCH THỨC TRONG
CUỘC SỐNG HIỆN TẠI
IT là người giúp nhân viên kết nối với nhau: Cho mọi tầng lớp nhân viên, cho mọi công
việc làm, cho mọi địa điểm và cho mọi công cụ liên lạc với nhau.
TIN VUI DÀNH CHO BẠN! Việc kết hợp giữa giải pháp Truyền thông đám mây (Cloud
Communication) và nền tảng cộng tác đã giúp hình thức làm việc từ xa trở nên dễ dàng
hơn bao giờ hết. Hãy hình dung, bạn có thể trao đổi với đồng nghiệp nhanh chóng qua
video hoặc chăm sóc khách hàng một cách hiệu quả ngay cả khi đang làm việc tại nhà,
trên bàn ăn, phòng khách,...
Nhưng ngày nay, thiết bị phần cứng của người dùng lại không đáp ứng kịp nhu cầu làm
việc linh hoạt của Doanh nghiệp.

Camera và micro tích hợp trên thiết bị cá nhân như laptop, điện
thoại sẽ phù hợp khi trò chuyện cùng bạn bè, nhưng trong không
việc thì khác. Hình ảnh và âm thanh chất lượng thấp kèm theo
tiếng ồn trong môi trường mang đến trải nghiệm kém thuyết phục
khi bạn cần trao đổi với khách hàng, đối tác, bệnh nhân, sinh viên
hoặc nhiều đối tượng khác.
Do đó, việc này có thể gây ra những hạn chế về năng suất, mức độ tương tác của nhân
viên và cách nhìn nhận của những người đang trao đổi ở đầu dây bên kia về công ty bạn.
Để tạo điều kiện triển khai hình thức làm việc hỗn hợp , bạn cần các giải pháp chuyên
nghiệp để mang đến chất lượng âm thanh và video tốt nhất cho các nền tảng truyền
thông đám mây của bạn cũng như phù hợp với mọi phong cách và không gian làm việc.

30%

CÔNG TY

cho rằng các công cụ cộng tác trên đám mây phù hợp
có thể cải thiện năng suất của công ty
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TÁC ĐỘNG ĐẾN
NHỮNG NGÀNH TRỌNG YẾU
Tất cả mọi ngành nghề đều đang chịu tác động từ COVID-19. Tuy nhiên, lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ, giáo dục và các
cơ quan chính phủ trung ương đã có sự chuyển đổi mạnh mẽ. Từ việc thay đổi chính sách làm việc đến ứng dụng
công nghệ vào giao tiếp, kết nối và cộng tác giữa các phòng ban, tổ chức.

CHĂM SÓC SỨC KHOẺ
Telehealth – Y tế từ xa và Hội nghị truyền hình
là giải pháp quen thuộc với nhiều tổ chức y tế,
dịch vụ chăm sóc sức khoẻ trên thế giới nói
chung và Việt Nam nói riêng.
Những diễn biến trong đại dịch COVID đã góp
phần khẳng định tầm quan trọng của ứng
dụng này đối với sự phát triển ngành Y tế,
chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.

01

Bác sĩ và bệnh viện sẽ tiến hành khám bệnh từ xa với bệnh nhân nhằm
giảm lượt thăm khám và công suất giường bệnh, tránh quá tải cơ quan y tế.

02

Bác sĩ tâm lý và bác sĩ tâm thần sẽ gọi điện thoại và gọi video để kiểm tra với
bệnh nhân và theo dõi sức khỏe tâm thần của họ.

03

Các trường y khoa và bệnh viện giảng dạy sẽ mở các lớp đào tạo từ xa về kỹ
thuật giải phẫu, huấn luyện về cách ứng xử khéo léo với bệnh nhân cùng
nhiều nội dung khác.

04

Các phòng ban và người điều hành sẽ thực hiện nhiều nhiệm vụ hơn trên
nền tảng không gian ảo và làm việc từ xa.
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GIÁO DỤC
Hình thức giáo dục trực tiếp tại lớp luôn là ưu tiên
đối với giáo viên, phụ huynh và học sinh. Nhưng
ngày nay, giải pháp học từ xa đang dần chiếm ưu
thế bởi những lo ngại về vấn đề an toàn sức khoẻ
trong mùa dịch. Tuy nhiên, việc chuyển đổi phương
pháp học tập mới đã bộc lộ khoảng cách về công
nghệ, vấn đề môi trường cùng nhiều thách thức
khác khiến việc giảng dạy và học tập tại nhà trở nên
khó khăn.

CƠ QUAN
CHÍNH PHỦ
TRUNG ƯƠNG
Nhiều cơ quan chính phủ trung ương đã không
chuẩn bị cho việc chuyển sang làm việc từ xa khi tỷ
lệ nhiễm COVID-19 lên đến đỉnh điểm. Vào đầu mùa
xuân này, nhiều nhà lãnh đạo về CNTT đã cố gắng
triển khai các giải pháp ngắn hạn để thúc đẩy nhân
viên hoạt động.

01

Các trường tiểu học và trung học phổ thông đã phải luân phiên thay đổi
các hình thức lớp học và kỹ thuật giảng dạy dựa trên tỷ lệ lây nhiễm
COVID-19 tại địa phương cũng như hướng dẫn của ban giám hiệu và công
đoàn giáo viên. Giáo viên cần đảm bảo học sinh có quyền truy cập vào
máy tính, phần mềm học tập và thiết bị ngoại vi đáng tin cậy để mang lại
trải nghiệm học tập chất lượng.

02

Trường đại học đã phải đóng cửa hoàn toàn khu học xá hoặc hạn chế số
lượng sinh viên được phép học trực tiếp để giảm thiểu tốc độ lây lan.
Những thực tế này đã cho thấy tầm quan trọng của mô hình học tập ảo
chuyên sâu và đơn giản hoá việc tiếp cận tài liệu, từ đó nâng cao tầm quan
trọng của công nghệ.

01

Các cơ quan chính phủ trung ương đã phải triển khai các giải pháp về âm
thanh, video và hội nghị để tránh phân tâm và hỗ trợ việc giao tiếp chất
lượng cao cho người lao động khi họ chuyển dịch không gian làm việc tại
nhà và văn phòng.

02

Lãnh đạo về CNTT của cơ quan đang phát triển các chiến lược dài hạn hơn
để giải quyết các mối quan ngại về COVID-19 và đảm bảo rằng các chính
quyền trung ương có thể duy trì hoạt động kinh doanh liên tục và năng
suất trước các thảm họa thiên nhiên khác.

03

Tổ chức chính quyền trung ương phải tiếp tục cân bằng giữa việc cung
cấp cho nhân viên trải nghiệm giao tiếp và cộng tác liền mạch cũng như
cách thức tiếp cận an toàn với các thông tin quan trọng. Điều đó có nghĩa
là mọi cuộc họp, không gian cộng tác và thông tin được chia sẻ ở những
không gian này vẫn được bảo mật.
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ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN CỦA BẠN CẦN GÌ?

PHONG CÁCH VÀ KHÔNG GIAN LÀM VIỆC
Mỗi người đều có phong cách làm việc riêng. Mỗi phòng ban, chức năng công việc, môi trường và nhân viên khác nhau
đều có những yêu cầu giao tiếp riêng.
Tương tự, nhu cầu về một bàn làm việc sẽ rất khác với nhu cầu về một phòng họp. Cung cấp quyền truy cập và thiết bị
phù hợp tại các không gian và các kiểu công việc giúp đảm bảo rằng nhân viên của bạn có thể làm việc hiệu quả nhất
dù họ ở bất cứ nơi đâu

ĐỐI VỚI PHONG CÁCH LÀM VIỆC
Thực tế, 92% nhân viên Doanh nghiệp được phân thành 6 phong
cách làm việc khác nhau dựa theo địa điểm, môi trường làm việc,
thiết bị họ sử dụng để giao tiếp và những khó khăn phải đối mặt
trong quá trình làm việc. Poly cung cấp thiết bị phù hợp với từng
phong cách làm việc là bí quyết để thúc đẩy năng suất và mang
đến trải nghiệm tuyệt vời.

ĐỐI VỚI KHÔNG GIAN LÀM VIỆC
Trải nghiệm của mỗi người tại không gian làm việc và những người
đối thoại với họ qua mỗi cuộc gọi là một minh chứng rõ ràng nhất.
Nhu cầu về âm thanh, chất lượng video đối với một không gian
họp nhóm nhỏ sẽ khác hẳn với phòng họp chuyên nghiệp. Bàn làm
việc tại văn phòng cá nhân hoặc tại nhà có thể sẽ không cần tới
công nghệ hạn chế tiếng ồn như những môi trường có mật độ tạp
âm dày đặc như phòng hỗ trợ khách hàng.

“

“Công nghệ tạo điều kiện để cộng tác
một cách hiệu quả và giao tiếp bất
chấp mọi rào cản, nhưng thay vì áp
đặt một giải pháp cho tất cả mọi
người, chúng tôi cần trang bị cho
nhân viên những bộ tai nghe và thiết
bị giúp tối ưu hóa giải pháp thiết lập
dành riêng cho họ.”

CARLOS GATÓ

GIÁM ĐỐC THƯƠNG MẠI, LCRcom (TÂY BAN NHA)
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ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO IT CẦN GÌ?
Khả năng triển khai khi số lượng thiết bị quá nhiều là sự khác biệt giữa 2 tổ chức. Khả năng này rất khác nhau giữa một
tổ chức đã sẵn sàng thì dễ và một tổ chức chưa sẵn sàng thì rất nhọc nhằn. Khi chọn giải pháp, có 4 yếu tố cần xem xét:

KHẢ NĂNG TƯƠNG TÁC
Dù chọn nền tảng UC nào
cho hoạt động liên lạc nội
bộ của mình, thì bạn cũng sẽ
thấy rằng người dùng sẽ cần
kết nối với nhiều nền tảng
khác nhau do nhu cầu của
khách hàng, đối tác hoặc
khách hàng tiềm năng. Điều
đó có nghĩa là công nghệ
âm thanh và hình ảnh của
bạn phải có sự linh hoạt để
hoạt động đồng nhất và
hiệu quả trên mọi nền tảng.

GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ
THIẾT BỊ
Chọn một giải pháp có khả
năng giám sát và cung cấp
thông tin chi tiết phong phú
để bạn có thể theo dõi tình
trạng thiết bị, hiệu suất cuộc
họp và trải nghiệm người
dùng cuối. Khắc phục sự cố
nhanh chóng và duy trì
thông tin hiệu suất tập
trung.

BẢO MẬT

DỊCH VỤ VÀ HỖ TRỢ

Các cuộc tấn công mạng có
thể làm gián đoạn kết nối
của doanh nghiệp và các
quy định về quyền riêng tư
dữ liệu như HIPAA, GDPR và
ISO. Bạn cần phải giữ vững
tiêu chuẩn bảo mật ở mức
cao nhất. Chính vì vậy, cần
phải lưu ý rằng mọi thiết bị
liên lạc đều là một điểm cuối
cần được theo dõi và cải tiến
thường xuyên.

Khi lực lượng lao động bị
phân tán, bạn sẽ cần thêm
sự hỗ trợ để đáp ứng các yêu
cầu về thời gian hoạt động
của họ. Các nhà cung cấp
UC, nhà sản xuất thiết bị và
nhà tư vấn có thể giúp bạn
đánh giá, thẩm định và đề
xuất mọi yếu tố từ nền tảng
và thiết bị cộng tác đám mây
phù hợp cho đến những
thay đổi cần thiết đối với
mạng, tính năng bảo mật và
khả năng giám sát từ xa.
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GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN CỦA POLY
Để tạo nên một môi trường làm việc hỗn hợp đáp ứng được nhu cầu và hỗ trợ nâng cao năng suất cho quá trình cộng tác,
bạn không chỉ cần một giải pháp công nghệ phù hợp mà còn cần đến một đối tác có khả năng mang đến trải nghiệm sử
dụng tốt nhất, đơn giản nhất có thể.
Poly hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của bạn. Chúng tôi cung cấp giải pháp cho mọi không gian và phong cách làm việc.
Bao gồm: Tai nghe, thiết bị video, điện thoại bàn, điện thoại hội nghị, phần mềm quản lý thiết bị cũng như các dịch vụ hỗ
trợ toàn cầu.

“

“Khi ngày càng có nhiều tổ chức
triển khai hình thức làm việc từ xa,
nhu cầu về các thiết bị Truyền
thông hợp nhất và cộng tác (UCC)
cũng ngày càng tăng cao. Và Poly là
thương hiệu duy nhất sở hữu danh
mục thiết bị đáp ứng hoàn hảo nhu
cầu làm việc tại nhà, văn phòng và
có tính linh hoạt cao. Điều mà
không bất cứ nhà cung cấp nào
khác có thể làm được.”

ALAA SAYED

Danh mục giải pháp và dịch vụ toàn diện cho mọi không gian và phong cách làm việc.
Tích hợp với các nền tảng UC chính.

PHÒNG HỌP / PHÒNG HỌP NHÓM NHỎ/ TẠI BÀN LÀM VIỆC / LÀM VIỆC LINH HOẠT TỪ XA

GIÁM ĐỐC NGÀNH,
FROST AND SULLIVAN
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GIẢI PHÁP CHO TỪNG PHONG CÁCH LÀM VIỆC

TẠI BÀN LÀM VIỆC (TẠI NHÀ HOẶC VĂN PHÒNG)
Nhân viên cần giao tiếp một cách chuyên nghiệp cho dù đang ở tại văn phòng hay làm việc tại nhà. Poly giúp tạo điều kiện
kết nối dễ dàng và nâng cao chất lượng cộng tác dễ dàng, bất kể họ làm việc ở đâu.

VOYAGER FOCUS UC
Tai nghe Bluetooth® Stereo

BLACKWIRE 8225

SAVI 8200 OFFICE AND UC

Tai nghe UC có dây cao cấp

Hệ thống tai nghe DECTTM không dây

CCX 400

POLY STUDIO P15

POLY STUDIO P5

Điện thoại IP có màn hình cảm ứng

Thiết bị họp trực tuyến cá nhân

Camera họp cá nhân chuyên nghiệp

BLACKWIRE 5200 SERIES
Tai nghe USB

POLY SYNC 20

Loa hội nghị thông minh USB/ Bluetooth®

Các chuyên gia công nghệ của chúng tôi có thể kết hợp các giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế của Doanh nghiệp. Đồng thời tư vấn cho bạn
10
về các ưu đãi, các chương trình trải nghiệm giải pháp miễn phí.

GIẢI PHÁP CHO TỪNG PHONG CÁCH LÀM VIỆC

TRONG KHI DI CHUYỂN
Các giải pháp họp trực truyến linh động của chúng tôi được tích hợp công nghệ khử tiếng ồn độc
quyền và chất lượng âm thanh tân tiến bậc nhất. Nhằm mang đến trải nghiệm hoàn hảo cho người
dùng, cho dù họ làm việc ở bất cứ đâu.

VOYAGER 8200 UC

VOYAGER 6200 UC

Tai nghe Bluetooth®Stereo

Tai nghe Bluetooth®Neckband

POLY SYNC 20

Loa hội nghị thông minh USB/Bluetooth®

CALISTO 5300

Loa họp trực tuyến cá nhân USB/Bluetooth®

VOYAGER 5200 OFFICE
AND UC SERIES

Hệ thống tai nghe Mono Bluetooth®

POLY STUDIO P5
Camera họp cá nhân chuyên nghiệp

Các chuyên gia công nghệ của chúng tôi có thể kết hợp các giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế của Doanh nghiệp. Đồng thời tư vấn cho bạn
11
về các ưu đãi, các chương trình trải nghiệm giải pháp miễn phí.

GIẢI PHÁP CHO TỪNG PHONG CÁCH LÀM VIỆC

TRONG PHÒNG HỘI NGHỊ
Những cuộc trao đổi diễn ra trong phòng họp luôn là những cuộc trò chuyện quan trọng nhất. Với
Poly, người dùng có thể giao tiếp dễ dàng, thực hiện cuộc gọi trực tuyến nhanh chóng chỉ với một
chạm hoặc ra lệnh bằng giọng nói.

POLY STUDIO X50

G7500

EAGLEEYE DIRECTOR II

Thiết bị họp trực tuyến All-in-one

Thiết bị hội nghị trực tuyến
chuyên nghiệp

Camera họp trực tuyến chất lượng cao

POLY SYNC 60

G40-T

TRIO C60

Hệ thống họp trực tuyến với
Microsoft Teams

Điện thoại hội nghị thông minh

Loa họp trực tuyến chuyên dụng
cho phòng họp

Các chuyên gia công nghệ của chúng tôi có thể kết hợp các giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế của Doanh nghiệp. Đồng thời tư vấn cho bạn
12
về các ưu đãi, các chương trình trải nghiệm giải pháp miễn phí.

GIẢI
PHÁP CHO
TỪNG PHONG CÁCH LÀM VIỆC
WORKPLACE
SOLUTIONS

PHÒNG HỌP NHÓM NHỎ
Từ những cuộc thảo luận ngẫu hứng đến các buổi kiểm tra hằng tuần với đồng nghiệp từ xa, Poly
giúp nhân viên của bạn thực hiện những cuộc trò chuyện quan trọng ngay cả trong những không
gian nhỏ nhất.

POLY STUDIO X30

POLY STUDIO X50

POLY STUDIO

Thiết bị họp trực tuyến All-In-One

Thiết bị họp trực tuyến All-In-One

Thiết bị họp trực tuyến cao cấp

TRIO 8300
Điện thoại hội nghị thông minh

POLY SYNC 60
Loa họp trực tuyến chuyên dụng
cho phòng họp

Các chuyên gia công nghệ của chúng tôi có thể kết hợp các giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế của Doanh nghiệp. Đồng thời tư vấn cho bạn
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về các ưu đãi, các chương trình trải nghiệm giải pháp miễn phí.

GIẢI PHÁP CHO TỪNG PHONG CÁCH LÀM VIỆC

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Ở phương diện tương tác với khách hàng, trung tâm chăm sóc khách hàng chính là tiếng nói và bộ mặt
của Doanh nghiệp. Việc cung cấp trải nghiệm giao tiếp mạch lạc, chuyên nghiệp sẽ giúp nâng cao hình
ảnh Doanh nghiệp trong mắt khách hàng.

ENCOREPRO 700 SERIES
Tai nghe chuyên dụng cho
Chăm sóc khách hàng

SAVI 7300 OFFICE SERIES
Hệ thống tai nghe DECTTM không dây
có độ bảo mật cao

ENCOREPRO 500 SERIES

SAVI 8200 OFFICE AND UC

Tai nghe chuyên dụng cho
Chăm sóc khách hàng

Hệ thống tai nghe DECTTM không dây

VVX 350

POLY STUDIO P5

Điện thoại bàn IP tầm trung 6-Line

Camera họp cá nhân chuyên nghiệp

Các chuyên gia công nghệ của chúng tôi có thể kết hợp các giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế của Doanh nghiệp. Đồng thời tư vấn cho bạn
14
về các ưu đãi, các chương trình trải nghiệm giải pháp miễn phí.

CÔNG CỤ IT
Chìa khóa thành công để thỏa mãn người dùng là dễ sử dụng,
đáng tin cậy và chất lượng cao. Cách tốt nhất để đáp ứng những
nhu cầu này là quản lý và giám sát các thiết bị một cách tập trung.
Giải pháp thiết bị Poly có thể do bộ phận IT của Doanh nghiệp tự
quản lý hoặc Poly hỗ trợ giám sát từ xa. Đồng thời, chúng tôi cung
cấp dịch vụ tư vấn từ xa hoặc on-site với các chuyên gia có kiến
thức và kinh nghiệm lâu năm trong ngành công nghệ nhằm giúp
triển khai giải pháp thành công và toàn diện như quản lý, giám sát,
khắc phục sự cố.

POLY LENS

CLARITI

REALCONNECT

• Trình quản lý thiết bị Poly dựa trên nền tảng
đám mây, giúp tuỳ chỉnh chi tiết các cuộc gọi
thoại, video và tai nghe.

• Nền tảng họp toàn diện được triển khai trên nền
tảng đám mây riêng hoàn toàn bảo mật

•

• Bảng tin thông minh có tính năng như làm nổi
bật thiết bị giúp xác định các hành động và
thông tin chi tiết quan trọng nhất.
• Quản lý kho lưu trữ toàn diện nhằm đảm bảo
hệ thống đang hoạt động ở hiệu suất cao
nhất.

• Bao gồm thao tác quản lý thiết bị, báo hiệu cuộc
gọi, duyệt tường lửa, đa điểm và phần mềm cho
người dùng máy tính và thiết bị di động

Dịch vụ dựa trên đám mây kết nối hệ thống hội
nghị truyền hình truyền thống với Microsoft
Teams hoặc Skype for Business.

• Giám sát thiết bị và báo cáo chi tiết cuộc gọi để
đánh giá mức độ thành công và các thông tin cần
chú ý
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DỊCH VỤ IT VÀ HỖ TRỢ
DỊCH VỤ THIẾT BỊ HỘI NGHỊ
CÁ NHÂN
• Quyền truy cập không giới hạn, 24/7/365
với các chuyên gia kỹ thuật Poly để được
hỗ trợ trên khắp thế giới thông qua hình
thức trò chuyện, điện thoại, email, video
trực tiếp.
• Thời gian bảo hành sản phẩm lên tới ba
năm với chế độ thay thế phần cứng vào
ngày làm việc tiếp theo.
• Ứng dụng hỗ trợ giải pháp hội nghị cá
nhân Poly để kiểm soát chế độ cài đặt
thiết bị cá nhân của bạn, từ đó đảm bảo
phần mềm được cập nhật và tiếp cận
được các công cụ khắc phục sự cố nâng
cao.
• Chế độ giảm giá Dịch vụ chuyên nghiệp
độc quyền giúp tiết kiệm thời gian và
tiền bạc cho doanh nghiệp.

DỊCH VỤ HỖ TRỢ

DỊCH VỤ ĐƯỢC QUẢN LÝ

DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP

• Dịch vụ của chúng tôi đáp ứng nhiều nhu
cầu khác nhau, từ hỗ trợ mở rộng và
chuyên sâu đến cung cấp hướng dẫn liên
tục về các hệ thống cụ thể.

• Dịch vụ quản lý công nghệ hằng ngày
cho đội ngũ chuyên gia của chúng tôi
do cơ quan bên ngoài đảm nhiệm

• Chúng tôi cung cấp các dịch vụ toàn diện
và hướng dẫn cho mọi giai đoạn trong
quá trình áp dụng công nghệ, từ lập kế
hoạch, thiết kế, cho đến triển khai và tối
ưu hóa.

• Mô hình hỗ trợ linh hoạt giúp các công ty
đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau trong
mọi giai đoạn sở hữu phần cứng
• Khắc phục sự cố để giải quyết và dịch vụ
thay thế phần cứng vào ngày làm việc
tiếp theo
• Đội ngũ có kiến thức chuyên sâu giúp
giảm thiểu rủi ro, tăng thời gian hoạt
động, thúc đẩy năng suất và mang lại sự
an tâm

• Giảm gánh nặng cho bộ phận IT nội bộ,
duy trì uy tín cùng tính hiệu quả về chi
phí cho các giải pháp cộng tác.
• Cải thiện hoạt động và thúc đẩy quá
trình thu hồi vốn đầu tư công nghệ.

• Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ tại chỗ
và từ xa để giảm thiểu rủi ro, điều chỉnh
các giải pháp, bảo tồn tài nguyên, tốc độ
triển khai và nhiều hoạt động khác
• Dịch vụ cung cấp đặc biệt cho không
gian làm việc trên Microsoft Teams hoặc
Zoom

• Đầu mối liên hệ hỗ trợ chính cho các môi
trường điểm cuối của đối tác đám mây
chiến lược được Poly kích hoạt giúp tăng
tốc thời gian phản hồi
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CÁC NỀN TẢNG UC

VÀ KHẢ NĂNG TƯƠNG TÁC
VỚI NHAU NHƯ THẾ NÀO

Phương tiện truyền thông hợp nhất đang là xu hướng phát triển trên toàn thế giới. Microsoft
Teams, Zoom, GoToMeeting và nhiều nền tảng cộng tác khác không chỉ đơn giản là công cụ
giúp kết nối khách hàng, đồng nghiệp. Trong thời kỳ đại dịch, những nền tảng này đóng vai
trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động Doanh nghiệp, ổn định nền kinh tế.
Các giải pháp của Poly mang đến khả năng tương tác đáp ứng nhu cầu thực tế của Doanh
nghiệp, giúp đội ngũ nhân viên linh hoạt chuyển đổi giữa các nền tảng UC một các dễ dàng.
Cùng với giao diện sử dụng thân thiện, người dùng có thể dễ dàng thực hiện cuộc gọi mà
không cần sự hỗ trợ từ đội ngũ kĩ thuật, tối ưu hoá lợi tức đầu tư phần cứng.
Ngoài ra, thiết bị của Poly còn tích hợp nguyên bản với cả Microsoft Teams và Zoom là hai nền
tảng UC hàng đầu. Điều này giúp nhân viên dễ dàng di chuyển từ thiết bị này sang thiết bị
khác với giao diện người dùng nhất quán.
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SỰ SÁNG TẠO
CÔNG NGHỆ
Poly được tạo nên từ sự kết hợp của hai thương hiệu lâu đời là
Plantronics và Polycom, với một di sản đầy tính đổi mới và sáng
tạo. Quá trình nghiên cứu và phát triển được thể hiện trong mỗi
thiết kế công nghệ của chúng tôi. Và việc kiến tạo nên trải
nghiệm tổng thể chính là yếu tố làm nên bản sắc riêng của Poly.
Một số công nghệ nổi bật như:

POLY NOISEBLOCK AI (CÔNG NGHỆ RÀO CHẮN ÂM THANH CỦA POLY)
Sử dụng các thuật toán máy học nâng cao, xác định và loại bỏ tiếng ồn không mong muốn từ môi
trường, ngay cả khi ai đó đang nói. Chấm dứt tình trạng gián đoạn cuộc họp do âm thanh gõ bàn
phím, tiếng lật giấy hoặc âm thanh ồn ào ngoài hành lang.

POLY ACOUSTIC FENCE (HÀNG RÀO LỌC ÂM POLY)
Tạo vùng hàng rào tựa như một bong bóng vô hình. Âm thanh bên trong vùng hàng rào có thể
nghe được rõ ràng trong khi âm thanh bên ngoài bị triệt tiêu. Công nghệ này được triển khai trên
một số giải pháp tai nghe, điện thoại và thiết bị họp trực tuyến của Poly. Bên cạnh đó, Poly Acoustic
Fence cũng giúp chặn các âm thanh gây mất tập trung nhu tiếng ồn ào của hàng xóm hoặc tiếng
chó sủa.

POLY PRESENTER TRACKING (TÍNH NĂNG THEO DÕI NGƯỜI PHÁT BIỂU)
Công nghệ giúp tập trung vào người đang phát biểu, tự động đưa họ vào tầm ngắm của camera và
hướng vào họ ngay cả khi họ đang di chuyển xung quanh phòng. Công nghệ phù hợp với các lớp
học trực tuyến, giúp nâng cao hiệu quả giảng dạy cho giáo viên và tăng trải nghiệm cho học viên ở
xa.

POLY AUTOMATIC SPEAKER FRAMING (KHUNG LOA TỰ ĐỘNG )
Công nghệ điều chỉnh và thu phóng hình ảnh các diễn giả đang hoạt động trong phòng hội nghị,
tự động chuyển đổi khung hình khi người tham gia khác phát biểu. Nhóm tham gia họp sẽ không
gặp bất cứ trở ngại nào trong quá trình điều khiển hoặc cài đặt thiết bị. Poly Speaker Framing áp
dụng các quy tắc trong quá trình sản xuất truyền hình để mang lại hình ảnh đẹp nhất cho đội nhóm
của bạn.

ACTIVE NOISE CANCELLATION (LOẠI BỎ TIẾNG ỒN CHỦ ĐỘNG)
Loại bỏ tạp âm trong môi trường trước khi truyền dữ liệu âm thanh đến đầu cầu hội nghị khác. Nhờ
quy trình đảo ngược sóng trong thiết bị tai nghe, người tham gia họp có thể tập trung hơn vào các
nội dung trao đổi chứ không phải âm thanh từ thiết bị điều hoà hay tiếng xê dịch bàn ghế.

ALEXA FOR BUSINESS INTEGRATION (TÍCH HỢP TRỢ LÝ ẢO ALEXA)
Alexa for Business là trợ lý ảo giúp bạn điều khiển thực hiện cuộc gọi mà không cần chạm vào thiết
bị. Công nghệ tân tiến này được Poly tích hợp vào mọi thiết bị phòng họp và thiết bị dành cho cá
nhân, mang đến sự chuyên nghiệp, an toàn và thuận tiện cho người dùng.
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SỰ KHÁC BIỆT Ở POLY
TAI NGHE, VIDEO VÀ
ĐIỆN THOẠI. TẤT CẢ ĐƯỢC
TÍCH HỢP TRÊN MỘT THIẾT BỊ
DUY NHẤT

99%

KẾT HỢP VỚI NỀN TẢNG
ƯA THÍCH CỦA BẠN

Danh mục mở rộng gồm các giải pháp
về tai nghe, video và điện thoại cho mọi
không gian và phong cách làm việc.
Thiết bị phù hợp mọi nhân viên, môi
trường làm việc. Tránh được rắc rối
trong quá trình kết hợp nhiều hợp
đồng, dịch vụ, phần cứng
và hỗ trợ.

Khả năng tương tác diện rộng với mọi
nền tảng, cùng khả năng kết hợp với
các nền tảng hàng đầu như Microsoft
Teams và Zoom. Bảo vệ khoản đầu tư
của bạn, tránh phải tháo lắp cũng như
thay thế phần cứng nếu bạn cần thay
đổi nhà cung cấp.

NỀN TẢNG CỘNG TÁC
TƯƠNG LAI
Mối quan hệ chặt chẽ với các
nền tảng UC thiết yếu cho thấy công
nghệ Poly luôn được chuẩn bị để bắt kịp
xu hướng làm việc tương lai. Chúng tôi
liên tục đổi mới và mở rộng các giải
pháp của mình để thích ứng và
hỗ trợ tốt nhất cho nhu cầu của
mọi Doanh nghiệp.

CÔNG TY TRONG DANH SÁCH FORTUNE 500

tin tưởng vào các sản phẩm và dịch vụ của Poly để
tăng hiệu quả quá trình liên lạc truyền thông và
cộng tác của họ.

CHẤT LƯỢNG ĐỈNH CAO
Camera HD và thiết bị âm thanh
công nghệ cao mang đến trải nghiệm
sống động, tự nhiên cho người dùng.
Điều này giúp tăng hiệu quả cho các
cuộc họp nhóm, đồng thời cải thiện
chất lượng giao tiếp trực tuyến với
khách hàng.

HỖ TRỢ MỌI LÚC
BẠN CẦN
Dù bạn đang làm việc ở bất cứ đâu,
các chuyên gia Poly và Đối tác kênh
của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ
theo ngôn ngữ và múi giờ của bạn.
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XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG
LÀM VIỆC TƯƠNG LAI
NGAY HÔM NAY
Đây là thời điểm để bạn phát triển chiến lược và chính sách hybrid working của
mình. Khởi đầu với hướng dẫn này, bạn có thể bắt đầu thiết kế không gian làm việc
lý tưởng và tìm kiếm công nghệ phù hợp với đội ngũ nhân viên của mình nhằm hiện
thực hoá tầm nhìn của bạn.

“

“Làm việc tại nhà không có nghĩa là sụt giảm năng
suất. Những thiết bị âm thanh và hình ảnh Poly sẽ
giúp quá trình giao tiếp trực tuyến trở nên dễ dàng
và hiệu quả hơn, ngay cả khi làm việc tại môi trường
“kém lý tưởng”. Bằng cách trang bị đầy đủ cho nhân
viên mọi công cụ hỗ trợ, bạn sẽ phát huy được mọi
năng suất của hình thức làm việc tại nhà – Một
quyết định kinh doanh thông thái chứ không phải
biện pháp tình thế.”

Tại Poly, chúng tôi giúp Doanh nghiệp của bạn tạo nên trải nghiệm hoàn toàn mới
về môi trường làm việc, nâng cao hiệu quả kết nối và cộng tác đến mức cao nhất. Với
sự kết hợp của nền công nghệ tiên tiến và các dịch vụ tư vấn tận tình, chúng tôi có
thể giúp bạn lập kế hoạch, thiết kế và triển khai chiến lược làm việc linh động có khả
năng thích ứng cao khi nhu cầu và hành vi của nhân viên thay đổi.
Cho dù nhân viên của bạn đang làm việc tại văn phòng, trên đường di chuyển hay
làm việc tại nhà. Hãy cùng tạo một môi trường cộng tác mạnh mẽ giúp việc lắng
nghe, chia sẻ và tương tác trở nên dễ dàng hơn.

CHÚNG TÔI LUÔN Ở ĐÂY ĐỂ GIÚP BẠN!

TÌM HIỂU THÊM TẠI POLY.COM
NGUỒN
Truyền thông về hình ảnh và cộng tác của Nemertes: Nghiên cứu 2020-2021
Gartner, “Khảo sát của Giám đốc tài chính Gartner tiết lộ 74% ý định chuyển một số nhân viên sang hình thức làm việc từ xa vĩnh viễn”
McKinsey, “Công nghệ, Truyền thông và Viễn thông”
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