
Aplikace Skype Room Systems přemění 
libovolnou zasedací místnost 
na efektivní prostor pro pořádání 
konferencí.

Na celém světě je zhruba 30 až 40 
milionů malých konferenčních místností

Zastaralé konference

Avšak pouhých

všech konferenčních 
místností je vybaveno 
video-
konferenčními 
technologiemi

3,6%

je odkázáno na 
starosvětský zvuk

Zbývajících

96% 

Vkročte do budoucnosti
konferencí

“Extending the Skype Meeting Experience to Every Meeting Room,” 
Frost & Sullivan, 2017

ZDROJ

POZNÁMKA: Zařízení Skype Room System jsou k 
dispozici jako sdružená řešení s periferními zařízeními 
pro audio/video.

logitech.com/cs-cz/product/smartdock

Získejte více informací o Logitech SmartDock, 
zabezpečené konzoli pro konferenční 
místnosti vyvinuté pro aplikaci Skype for 
Business

Videokonference
Skutečný způsob moderní komunikace

což přispívá k frustraci 
účastníků.

Videokonferenční trh zažívá 
boom

V dnešní době je přirozené, že lidé mohou 
komunikovat odkudkoli a pomocí jakýchkoli zařízení.

13,2%
CAGR

11,44
miliardy

USD

20202015

8 až 10 minut,

Současný stav se musí změnit

Zahájení typického videohovoru 
však zpravidla zabere

Klíčová doporučení
pro zvýšení produktivity 

konferencí
Zvolte takové řešení do konferenční místnosti, 
které se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

Flexibilita
Připojte se odkudkoli

Použití stávajícího 
hardwaru
Není třeba měnit vaše 
AV vybavení

Jednoduchost
Připojte se jedním kliknutím

Neměnné 
vlastnosti pro 
všechny uživatele
Možnost využití v kanceláři 
i konferenční místnosti

Okamžité sdílení 
obsahu
Bez nutnosti použití 
notebooků

Cenová dostupnost
Vybavte tímto řešením 
všechny místnosti

Snadná správa

Přeměna malé zasedací místnosti 
na konferenční prostor

Zajistěte ten nejefektivnější
průběh konferencí

Logitech Microsoft 

Přeměna malé zasedací místnosti 
na konferenční prostor

Bezkon-
kurenčně

nízké
náklady

Výrazně
zjednodušené

používání

Vysoká
efektivita díky
nenáročnému

připojení jedním
dotykem

Těžkopádnost konferencí
Konference v současné době 
představují klíčový pilíř 
komunikace, avšak spousta 
z nich bývá neefektivní

Ten hovor
byl ale drahý, 

haló?

doby konference 
je neproduktivní

50%
svého času

Firemní odborníci 
stráví na konferencích 
v průměru

40% ročně je vyplýtváno 
na neefektivní 
konference

Desítky 
miliard dolarů

Ach jo, tohle 
je dnes už pátá 

konference

Přikývl někdo?
Je rozhodnuto?

Digitální pracovní

Konference dneška bývají krátké, časté, 
spontánní a méně strukturované

78%
osob říká, že denně komunikuje 
s kolegy na dálku

síla na vzestupu

Haló? 
Slyšíte mě?

Vzdálení 
účastníci 
konference jsou
považováni 
za druhořadé


