
IMPLANTAÇÃO E 
GERENCIAMENTO DE 

VIDEOCONFERÊNCIAS
5 critérios para implantar, gerenciar e 

manter uma solução de sala de reunião



5 CRITÉRIOS 
PARA AVALIAR 
SOLUÇÕES 
DE SALA DE 
REUNIÃO

Escolher e padronizar uma solução de sala de reunião é uma 
decisão importante que gera grandes benefícios para a TI e a 
empresa. Uma solução ideal será acessível, escalonável, fácil de 
usar para os funcionários e flexível o suficiente para acomodar 
mudanças de requisitos da empresa.

Flexibilidade e agilidade são extremamente importantes nos dias de 
hoje. É evidente que um ambiente de trabalho híbrido é o modelo 
a ser seguido em um futuro próximo. E isso não se aplica apenas a 
escritórios tradicionais. Setores como os de educação e saúde estão 
encontrando novas maneiras de combinar trabalho remoto com 
trabalho presencial. Qual o impacto disso nas salas de reunião? A 
possível necessidade de mais espaços de reunião, mais formas de 
colaborar e, certamente, mais videoconferências.

Com isso em mente, criamos uma lista com cinco fatores principais 
na avaliação de sistemas de videoconferência e soluções de sala 
pelas equipes de TI.
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Quando há a necessidade de implantar tecnologias de sala de reunião em vários escritórios 
e locais, você precisa de soluções rápidas que exijam o mínimo de esforço. A simplicidade se 
torna sua prioridade máxima. Considere dois fatores:

SIMPLIFIQUE A 
IMPLANTAÇÃO 
E ECONOMIZE 
TEMPO

BARRAS DE VÍDEO 
MULTIFUNCIONAIS

 � Podem ser usadas como aparelhos 
autônomos

 � Conecte diretamente ao monitor da sala 
e execute o serviço de vídeo em nuvem 
em seu próprio sistema operacional

 � Mais fácil de instalar, mais simples de 
gerenciar e de atualizar

A Logitech está sempre simplificando os requisitos de implantação. 
Com nossa mais nova geração de soluções para sala de reunião, 
conseguimos, mais uma vez, reduzir o número de componentes 
e cabos. A Rally Bar e a Rally Bar Mini, nossas últimas câmeras 
de videoconferência, possuem um sistema operacional Android 
integrado que permite a implantação  autônoma dos aparelhos.  
Ou conecte-as ao seu dispositivo preferido através de um cabo USB.

GERENCIAMENTO DE CABOS 
SEGURO

 � Pode tornar a implantação de soluções 
para sala simples e rápida

 � Ajuda a garantir que cabos e 
componentes estejam firmemente 
conectados, organizados e fora da 
passagem



Quando há problemas nas salas de reunião, chovem pedidos de 
assistência técnica. Isso pode resultar em salas ou dispositivos 
offline, funcionários frustrados e espaços caros sem uso. O uso 
de uma plataforma de gerenciamento de dispositivos permite o 
monitoramento e gerenciamento remotos de salas de reunião, 
garantindo que estejam em perfeito funcionamento e reduzindo a 
quantidade de visitas ao local.

GERENCIA SALAS 
E DISPOSITIVOS 
DE QUALQUER 
LUGAR

O Logitech Sync facilita o suporte de 
implantações de vídeo em larga escala, 
minimizando visitas ao local e os pedidos de 
assistência técnica. Identifique rapidamente 
problemas na sala ou no dispositivo, faça 
a implantação remota de atualizações de 
produtos e correções de bugs e obtenha uma 
visão sobre como configurar salas para uso 
ideal, mantendo o conforto dos funcionários — 
tudo isso com uma interface simples baseada 
no navegador. Por ser uma plataforma 
baseada na nuvem, o Sync oferece recursos 
avançados, como multilocação, e se integra a 
uma lista crescente de parceiros, incluindo o 
ServiceNow. 

GERENCIAMENTO  
REMOTO DE SALAS

 � Permite solucionar problemas à distância

 � Permite a atualização do software e 
firmware conforme necessário, sob 
demanda ou de acordo com uma 
programação

 � Pode reduzir a quantidade de pedidos de 
assistência técnica ao indicar problemas 
antes que eles interrompam a reunião
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DECISÕES EM SALA 
DE REUNIÃO COM 
PERSPECTIVA
Como as suas salas de reunião estão sendo usadas? Quais salas 
estão sempre reservadas e quais ficam sem uso por vários dias? 
Quando as salas não estão sendo usadas para videoconferências, 
elas costumam servir para outros tipos de reuniões espontâneas? 

PERSPECTIVAS COM  
BASE EM DADOS

 � Podem ajudar você a tomar 
decisões embasadas sobre 
equipamentos e sobre número, 
localização e tamanho de salas 

 � Ajudam você a otimizar seu 
investimento em tecnologia para 
salas de reunião – com possível 
economia significativa de recursos 
financeiros

 � Podem indicar como as salas estão 
sendo usadas ao longo do dia, não 
apenas durante videoconferências

É aqui que a Logitech Room Solutions agrega ainda mais valor, para além 
das reuniões de vídeo. Com percepção contínua (e mantendo a proteção à 
privacidade), as câmeras de videoconferência Logitech Rally Bar e Rally Bar Mini 
oferecem visibilidade para identificar salas subutilizadas, superlotadas e assim 
por diante. O Logitech Sync fornece esses dados de forma fácil e prática, para 
que você possa tomar decisões embasadas sobre o planejamento do espaço, 
proporcionando um local de trabalho apropriado e confortável.
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ALCANCE UMA QUALIDADE 
EXCEPCIONAL A CUSTO 
DIMENSIONADO
A importância da experiência de usuário não 
pode ser ignorada. Os funcionários precisam 
de tecnologia fácil, intuitiva e bem projetada, 
seja em casa ou no escritório. E uma ótima 
experiência de usuário aumenta as taxas de 
adoção. 

TECNOLOGIA EM EVOLUÇÃO

 � Com a tecnologia dos dias de hoje, é 
possível equipar todas as salas com áudio 
e vídeo de alta qualidade sem ultrapassar 
o orçamento 

 � Não há razão para ficar preso a sistemas 
de videoconferência caros com contratos 
de manutenção de alto custo

 � Trabalhe com um fornecedor que ofereça 
soluções acessíveis para todos os espaços 
e ofereça uma experiência uniforme e 
familiar para os participantes da reunião

As câmeras de videoconferência Logitech 
e as soluções de sala são projetadas 
para os mais altos padrões de qualidade, 
com resolução de vídeo de até 4K, 
tecnologia RightSense™ de automação 
de reuniões e gerenciamento de cabos 
meticulosamente projetado. Com as 
soluções de sala de reunião Logitech, 
você consegue qualidade, simplicidade  
e escalabilidade para cada  
sala, não importa o  
tamanho.
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UMA ABORDAGEM FLEXÍVEL  
PARA O VÍDEO QUE PREPARA  
VOCÊ PARA MUDANÇAS
Ainda não temos uma noção clara sobre 
como o ambiente de trabalho continuará a 
evoluir. Mas uma coisa é certa: as organizações 
precisam estar preparadas para mudanças 
contínuas, particularmente na forma como  
as pessoas se encontram e colaboram. 

FLEXIBILIDADE E AGILIDADE

 � Você pode padronizar um provedor de 
vídeo em nuvem hoje, e, no ano seguinte, 
mudar para um provedor diferente

 � Os funcionários normalmente usam vários 
serviços de vídeo diferentes, dependendo 
de quem organiza a reunião

 � Os funcionários cada vez mais usarão seus 
próprios equipamentos , a medida que 
alternam entre trabalho presencial e 
remoto.

Flexibilidade e escolha são centrais na estratégia de salas da 
Logitech, de câmeras de videoconferência que funcionam como 
dispositivos USB e aparelhos multifuncionais à Swytch, nossa 
solução com cabo único para conectar laptops ao sistema da sala. 
A mesma filosofia se aplica à nossa estratégia de parceria. Investimos 
em parcerias tecnológicas para garantir que nossas soluções 
funcionem perfeitamente em sua infraestrutura já existente e com 
seus fornecedores preferidos.
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As soluções da Logitech 
permitem que as empresas 
se adaptem ao futuro 
da colaboração no local 
de trabalho. Ajudamos 
as equipes a colaborar a 
partir de qualquer lugar, 
sem comprometer a 
produtividade.  
Saiba mais em  
www.logitech.com/vc
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