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DÊ SUA AULA 
COM A POLY E 
O MICROSOFT 
TEAMS

COM A POLY E O MICROSOFT TEAMS, VOCÊ NÃO ESTARÁ 
APENAS PRESENTE, VOCÊ IRÁ SE DESTACAR.

Manter a atenção dos alunos nunca foi fácil. Mas quando se trata de aprendizagem 
remota, os professores precisam de todas as vantagens que possam ter para 
manter os jovens alunos envolvidos. Com a Poly e o Microsoft Teams, o professor 
e seus alunos podem focar na aula em vez de se preocupar com como se conectar. 
A Poly cria produtos de áudio e vídeo premium para que professores e alunos do 
ensino fundamental e médio possam facilmente ter as melhores aulas possíveis 
- em qualquer lugar, a qualquer hora, sempre. Nossos headsets certificados para 
o Teams, produtos de vídeo e áudio para conferência, telefones fixos, software 
de análise e serviços são projetados e desenvolvidos para conectar professores, 
alunos e administradores distritais com incrível clareza. Eles são de nível 
profissional e fáceis de usar, e funcionam perfeitamente com o Microsoft Teams.

INTEROPERABILIDADE DE 
INSIGHTS DE GESTÃO

HEADSETS TELEFONES FIXOS VÍDEO

NA MESA - EM CASA OU NO ESCRITÓRIO

CALL CENTER – EM CASA OU NO ESCRITÓRIO

EM MOVIMENTO ESPAÇO MENOR

FERRAMENTAS DE TI
SERVIÇOS 

PROFISSIONAIS, DE 
SUPORTE AO CLIENTE 

E GERENCIADOS

SALA DE CONFERÊNCIA

CONFERÊNCIA SOFTWARE SERVIÇOS
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DOMINE A SALA DE AULA COM SOLUÇÕES 
COMPLETAS PARA O MICROSOFT TEAMS

VÍDEO

As soluções da Poly para o Microsoft Teams, incluindo o Microsoft Teams Rooms Série 

G no Windows e o Poly G7500, Poly Studio X30, e Poly Studio X50 Teams Rooms no 
Android, oferecem a interface familiar do Teams, combinada com poderosas inovações 
de áudio e vídeo da Poly. Eles são perfeitos para atender às necessidades de salas de 
aula, auditórios e salas de conferência. 

• Os dispositivos de videoconferência Poly Studio Série P aproveitam ao máximo as videoconferências na 
mesa do professor ou no escritório do administrador. As câmeras de alto desempenho compensam as 
variações de iluminação. O áudio com qualidade premium elimina distrações.

• As opções de câmera certificadas do Teams Rooms, como a Poly Studio, adicionam fidelidade e 
flexibilidade à experiência educacional, permitindo a cooperação entre alunos presenciais e remotos.

INTEROPERABILIDADE DE VÍDEO

O Poly RealConnect permite interoperabilidade de vídeo com o Microsoft Teams 
sem aumentar a complexidade. O RealConnect permite que você aproveite seus 
investimentos em sistemas de videoconferência H.323/SIP, permitindo uma conexão 
fácil com o Microsoft Teams (ou a versão local do Skype for Business) para instrução 
virtual. Mantenha o fluxo de trabalho educacional ao qual está habituado, apenas 
adicione interoperabilidade de vídeo para que os alunos possam participar da aula a 
partir de seus aplicativos Teams, sistemas do Microsoft Teams Rooms, bem como de 
sistemas de videoconferência. Simples assim. 

POLY G10-T POLY G40-T POLY G85-T POLY G7500

EAGLEEYE IV USB

POLY STUDIO P5 POLY STUDIO P15
POLY STUDIO P21

* expectativa para lançamento no Brasil 
para último trimestre de 2021.

POLY STUDIO E70
* expectativa para lançamento no Brasil 

para último trimestre de 2021.

POLY STUDIO POLY STUDIO X30 POLY STUDIO X50

https://www.poly.com/br/pt/products/video-conferencing/g/g10
https://www.poly.com/br/pt/products/video-conferencing/g/g40
https://www.poly.com/br/pt/products/video-conferencing/g/g85
https://www.poly.com/br/pt/products/video-conferencing/g/g7500
https://www.poly.com/br/pt/products/video-conferencing/eagleeye/eagleeye-iv-usb
https://www.poly.com/br/pt/products/video-conferencing/studio-p/studio-p5
https://www.poly.com/br/pt/products/video-conferencing/studio-p/studio-p15
https://www.poly.com/br/pt/products/video-conferencing/studio-p/studio-p21
https://www.poly.com/br/pt/products/video-conferencing/studio/studio-e70
https://www.poly.com/br/pt/products/video-conferencing/studio/studio
https://www.poly.com/br/pt/products/video-conferencing/studio/studio-x30
https://www.poly.com/br/pt/products/video-conferencing/studio/studio-x50
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HEADSETS

Professores ou alunos se conectando de casa podem usar 
headsets Poly para ouvir e serem ouvidos com incrível clareza, 
enquanto eliminam distrações. 

Os headsets certificados pelo Microsoft Teams da Poly atendem 
aos requisitos de áudio da Microsoft e incluem um botão Teams 
para abrir rapidamente o Microsoft Teams em primeiro plano e 
simplificar a comunicação. Os headsets Poly certificados para 
Skype for Business foram recertificados para o Microsoft Teams, 
proporcionando uma experiência de usuário semelhante. 

• A família Voyager de headsets sem fio Bluetooth® oferece conectividade 
perfeita para vários dispositivos, como smartphone e PC, para professores e 
alunos.

• A família Savi oferece uma seleção de headsets sem fio DECT™ que oferecem 
a melhor qualidade de som e conectividade de vários dispositivos, mobilidade 
de longo alcance e mãos livres e horas de conversação para o mais alto nível 
de eficiência.

• A família Blackwire oferece a você uma ampla seleção de headsets de 
comunicação unificada (UC) com fio que oferecem excelente qualidade de 
áudio e confiabilidade, facilidade de uso e preços que atendem a qualquer 
orçamento.

VOYAGER 4245 OFFICE
VOYAGER 5200 OFFICE 

& UC SERIES VOYAGER 6200 UC

SAVI 7300 OFFICE SERIES

BLACKWIRE 8225

VOYAGER FOCUS 2

BLACKWIRE 5200 SERIES

VOYAGER FOCUS UC

BLACKWIRE 3300 SERIES

VOYAGER 8200 UC

SAVI 8200  
OFFICE & UC SERIES

https://www.poly.com/br/pt/products/headsets/voyager/voyager-4245
https://www.poly.com/br/pt/products/headsets/voyager/voyager-5200-uc
https://www.poly.com/br/pt/products/headsets/voyager/voyager-6200-uc
https://www.poly.com/br/pt/products/headsets/savi/savi-7300
https://www.poly.com/br/pt/products/headsets/blackwire/blackwire-8225
https://www.poly.com/br/pt/products/headsets/voyager/voyager-focus-2
https://www.poly.com/br/pt/products/headsets/blackwire/blackwire-5200
https://www.poly.com/br/pt/products/headsets/voyager/voyager-focus-uc
https://www.poly.com/br/pt/products/headsets/blackwire/blackwire-3300
https://www.poly.com/br/pt/products/headsets/voyager/voyager-8200-uc
https://www.poly.com/br/pt/products/headsets/savi/savi-8200
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TELEFONES FIXOS

A Poly oferece o mais amplo conjunto de dispositivos 
de voz para o Microsoft Teams. A Série CCX da Poly de 
telefones fixos oferece qualidade de áudio excepcional e a 
opção de escolher um headset ou handset (CCX 500/600). 

TELEFONES PARA CONFERÊNCIA

As escolas que buscam telefones de conferência e viva-voz 
recorrem à Poly quando desejam áudio de nível profissional 
e recursos inovadores que aprimoram as conversas pelo 
Microsoft Teams. 

• O Trio C60 da Poly , o telefone de conferência Trio mais poderoso já 
produzido, define o novo padrão de conferência para chamadas pelo 
Microsoft Teams, oferecendo uma interface familiar e integração a 
partir de sua agenda com apenas um toque. Também é certificado 
para uso com o Microsoft Teams Rooms como um dispositivo de 
áudio USB.

• Os telefones viva-voz inteligentes USB/Bluetooth® da Família 
Poly Sync proporcionam som premium, fácil conexão e conversas 
perfeitas. Use  o Poly Sync 20 para espaços pessoais e o Poly Sync 

40 e o Poly Sync 60 para salas de aula pequenas e médias ou salas de 
conferência.

SOFTWARE

Obtenha uma imagem clara de seus ambientes de 
cooperação, destacando como os seus espaços e 
dispositivos usados. A gestão de dispositivos coloca você 
no controle de toda a organização, enquanto a arquitetura 
baseada em nuvem oferece segurança, flexibilidade e 
agilidade. 

O Poly Lens fornece informações sobre o espaço de 
trabalho e software de gestão por meio de rápida 
integração de dispositivos, gestão de inventário e feed de 
notícias inteligente. 

CCX 400

POLY SYNC 20
* expectativa para lançamento no Brasil 

para último trimestre de 2021.

CCX 500

POLY SYNC 40
* expectativa para lançamento no Brasil 

para último trimestre de 2021.

CCX 600

POLY SYNC 60
* expectativa para lançamento no Brasil 

para último trimestre de 2021.

POLY LENSPOLY TRIO C60

https://www.poly.com/br/pt/products/phones/ccx/ccx-400
https://www.poly.com/br/pt/products/phones/sync/sync-20
https://www.poly.com/br/pt/products/phones/ccx/ccx-500
https://www.poly.com/br/pt/products/phones/sync/sync-40
https://www.poly.com/br/pt/products/phones/ccx/ccx-600
https://www.poly.com/br/pt/products/phones/sync/sync-60
https://www.poly.com/br/pt/products/services/cloud/poly-lens
https://www.poly.com/br/pt/products/phones/trio/trio-c60


SERVIÇOS
Nosso pacote abrangente de serviços para o Microsoft Teams 
oferece tudo que as escolas precisam para continuar seu ensino 
híbrido. Como um parceiro certificado Gold Cloud Productivity 
e Gold Communications, a Poly oferece orientação abrangente e 
personalizada dos especialistas da Poly e da Microsoft enquanto 
minimiza o impacto em potencial sobre os usuários finais e acelera a 
produtividade.

SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DO REALCONNECT DA POLY  

ajuda você a aproveitar e experimentar de forma rápida e fácil nossos 
Serviços líderes do setor em sua empresa com a ajuda de nossos 
especialistas da Poly certificados pela Microsoft.  Nossos Serviços 
nos permitem ajudá-lo a integrar-se facilmente e permitem que você 
adote um fluxo de trabalho constante utilizando soluções de vídeo 
nativas da Microsoft e baseadas em padrões com perfeição.

WORKSHOPS DO MICROSOFT CLOUD ACCELERATOR

são compromissos com duração de dois dias que são fornecidos 
remotamente para acelerar sua jornada rumo ao Microsoft Teams. 

SERVIÇO DE PRONTIDÃO DE REDE POLY 
PARA O MICROSOFT TEAMS

garante que a rede seja capaz de operar em um nível constante e 
ideal para transportar tráfego de mídia em tempo real, fornecendo 
uma avaliação de prontidão de conectividade do Edge para a nuvem e 
fornece um plano de avaliação e correção para melhorar o desempenho 
no suporte aos requisitos de baixas perdas e de flutuação de fase 
necessários para fornecer suporte a mídia em tempo real. 

SERVIÇOS DE CONSULTORIA POLY 
PARA O MICROSOFT TEAMS

tem como objetivo acelerar a transição e a transformação para novas 
e melhores formas de trabalhar, ao mesmo tempo em que obtém valor 
comercial mensurável por meio do uso e implementação do Microsoft 
Teams. 

SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DE USUÁRIOS 
POLY PARA O MICROSOFT TEAMS

foca na migração de usuários para o Sistema de Telefonia do 
Microsoft Teams com Roteamento Direto e audioconferência. O 
serviço orienta o cliente nas atividades essenciais e complexas de 
planejamento, entrega e operação necessárias para migrar com êxito 
usuários e trabalho para o Microsoft Teams. 

SERVIÇO POLY DE AVALIAÇÃO DE PABX 
PARA MICROSOFT TEAMS

fornece as ferramentas que você precisa para avaliar, analisar e 
mapear totalmente a configuração completa do ambiente de PABX 
de origem para uma solução de produção do Sistema de Telefonia do 
Microsoft Teams pronta para execução. 

SERVIÇO POLY DE MIGRAÇÃO DE PABX 
PARA MICROSOFT TEAMS

permite uma plataforma automatizada que adota uma metodologia 
de migração em fases para uma execução bem-sucedida. Dividido 
em duas fases, este serviço orienta você através do planejamento 
complexo da migração, entrega e atividades operacionais necessárias. 

SOLUÇÕES POLY PARA SALAS PARA OS SERVIÇOS DE 
AVALIAÇÃO E INTEGRAÇÃO COM O MICROSOFT TEAMS

ajuda você a iniciar sua jornada desde a Avaliação, Projeto e 
Implementação até as operações e integração diárias. Este 
serviço garante clientes satisfeitos com salas produtivas e com 
bom desempenho, para que você esteja pronto para expandir e 
desenvolver-se com confiança.
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SERVICES
Our comprehensive suite of services for Microsoft 

Teams provides everything school districts require to 

continue their hybrid educational journey. As a Gold Cloud 

Productivity and Gold Communications-certified partner, 

Poly provides comprehensive, personalized guidance from 

Poly’s Microsoft experts while minimizing potential impact 

on end users and speeding up productivity.

POLY REALCONNECT INTEGRATION 
AND ONBOARDING SERVICES  
help you quickly and easily leverage and experience our 

industry-leading Services within your organization with  

the assistance of our Microsoft-certified Poly experts.  

Our Services let us help you to onboard easily and enables 

you to drive deep adoption with a consistent workflow 

that brings native Microsoft and standards-based video 

solutions together seamlessly.

MICROSOFT CLOUD  
ACCELERATOR WORKSHOPS

are two-day engagements that are delivered remotely to 

accelerate your journey to Microsoft Teams. 

POLY NETWORK READINESS  
SERVICE FOR MICROSOFT TEAMS

ensures the network is capable of performing at a 

consistent, optimal level for carrying real-time media 

traffic, delivering a readiness assessment of connectivity 

from the Edge to the cloud, and provides an assessment 

and remediation plan for improving performance in 

supporting the low loss and jitter requirements needed to 

support real-time media. 

POLY ADOPTION CONSULTING  
SERVICES FOR MICROSOFT TEAMS

is focused on accelerating the transition and transformation to new 

and better ways of working while achieving measurable business 

value through the usage and adoption of Microsoft Teams. 

POLY USER MIGRATION  
SERVICE FOR MICROSOFT TEAMS

focuses on user migration for Microsoft Teams Phone System  

with Direct Routing and audio conferencing. The service guides  

the customer through the essential and complex planning,  

delivery, and operation activities required to successfully migrate 

users and workloads to Microsoft Teams. 

POLY PBX ASSESSMENT  
SERVICE FOR MICROSOFT TEAMS

provides the tools you need to totally assess, analyze, and map the 

full configuration of the source PBX environment to a ready-to-

execute Microsoft Teams Phone System production solution. 

POLY PBX MIGRATION  
SERVICE FOR MICROSOFT TEAMS

enables an automated platform that adopts a phased migration 

methodology for successful execution. Divided into two phases, 

this service guides you through a migration’s complex planning, 

delivery, and required operational activities. 

POLY ROOM SOLUTIONS FOR  
MICROSOFT TEAMS ASSESSMENT 
AND ONBOARDING SERVICE

help you kickstart your journey from Assessment, Design, 

and Deployment right through to day-to-day operations and 

adoption. This service allows for happy customers with healthy  

and well-performing rooms, so you’re ready to expand and  

deploy with confidence. 
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WORKSHOP DO MICROSOFT TEAMS CALLING

ajuda você a experimentar os recursos do Microsoft Teams Calling com 
Sistema de Telefonia.  Mostramos os recursos de chamadas por meio de 
experiências imersivas, casos de uso e planejamento intensivo, o que 
resulta em recomendações práticas para a viabilização e implementação do 
Microsoft Teams Calling. 

WORKSHOP SOBRE REUNIÕES E SALAS DE 
REUNIÕES COM O MICROSOFT TEAMS

foi desenvolvido para melhorar a experiência da sua sala de reuniões e 
ajudá-lo a entender como aproveitar melhor as soluções de voz e vídeo. 
Ele também apresentará experiências imersivas modernas, casos de uso 
e planejamento intensivo, resultando na transformação da sua cultura de 
realização de reuniões. 

WORKSHOP SOBRE COMO TRABALHAR EM 
QUALQUER LUGAR DE FORMA SEGURA

apresenta o valor do Microsoft 365, ressaltando cenários que potencializam 
soluções de voz e vídeo, permitindo que seus funcionários sejam mais 
produtivos e estejam protegidos em qualquer local. 

SERVIÇOS DE SUPORTE

Para a melhor experiência do cliente, a Poly recomenda a aquisição de um 
contrato de serviços de suporte. Economize tempo, dinheiro, recursos e 
fique tranquilo. Cada ambiente educacional é singular, e é por isso que 
nossas opções de serviços de suporte fornecem o nível certo de assistência 
e especialização técnica, quando e onde você precisar, para manter sua 
equipe produtiva e os alunos e sua equipe satisfeitos e conectados. Desde a 
substituição por equipamentos avançados ou suporte apenas por telefone, a 
opções mais abrangentes em horário comercial ou 24 horas ou por meio de 
nosso serviço Elite proativo, a escolha é sua. Disponível para dispositivos de 
conferência pessoais e empresariais, com os serviços de suporte da Poly, a 
continuidade dos seus serviços está garantida.
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SAIBA MAIS SOBRE COMO A 
POLY E O MICROSOFT TEAMS 
POTENCIALIZAM SOLUÇÕES 
PARA A ÁREA DA EDUCAÇÃO
SoluçõeS educacionaiS |  
Poly, formerly PlantronicS & Polycom

natalia.naScimento@Poly.com 
fernanda.alveS@Poly.com

entre em contato conoSco HoJe:

©2021 Plantronics, Inc. Todos os direitos reservados. Poly e o design da hélice são marcas registradas da Plantronics, Inc. DECT é uma marca registrada da ETSI. Bluetooth é 
uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc. e o uso pela Plantronics, Inc. é feito sob licença. Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários.

08.21 1293794

https://www.poly.com/br/pt/solutions/industry/education
https://www.poly.com/br/pt/solutions/industry/education

