Minimalizowanie
hałasu: podróż

Biura o otwartej przestrzeni i praca mobilna to przyszłość. Ale w
elastycznych miejscach pracy rodzi się nowe wyzwanie: hałas. Ponad
90% ankietowanych uważa, że byliby bardziej produktywni w mniej
hałaśliwym otoczeniu1. Minimalizowanie hałasu poprawia wydajność
pracowników2, obsługę klienta3 i rentowność2. Plantronics pomaga
usuwać przeszkody, umożliwiając prostą i wyraźną komunikację, która
pozwala firmom i ich pracownikom lepiej funkcjonować.

OSOBA

OPIS

GŁÓWNE WYZWANIE

Wojownik dróg

Ciągle w podróży; konieczność łączenia
się za pomocą urządzeń mobilnych z
dowolnego miejsca.

Niska jakość rozmów konferencyjnych i
połączenia poza biurem.

Elastyczny pracownik

Praca zdalna i współpraca z osobami
pracującymi w różnych miejscach.

Hałas w tle podczas rozmów; przegapianie
informacji podczas nieobecności w biurze.

Pracownik zdalny

Częsta praca z domu; rzadkie komunikowanie się twarzą w twarz.

Jakość połączeń i niezawodność; problem z
rozpoznaniem kto mówi podczas rozmów.

Połączony menedżer

Podejmowanie najważniejszych decyzji
i potrzeba bycia połączonym ze
wszystkimi urządzeniami.

Zewnętrzne zakłócenia podczas rozmów.

Voyager 8200 UC
Voyager Focus UC

Voyager 5200 UC
Voyager 3200 UC

ZALECANE DLA:
elastycznych
pracowników

ZALECANE DLA:
połączonych
menedżerów,
wojowników szos

ZALECANE DLA:
wojowników szos,
połączonych menedżerów, pracowników
z elastycznym trybem
pracy, pracowników
zdalnych

• Uniwersalny i dyskretny
model, który możesz
nosić przez cały dzień

• Eliminuje dźwięki z
otoczenia, co umożliwia
skupienie

• Łączność w podróży

• Łączność z wieloma
urządzeniami

• Możliwość wyjścia
na rozmowę w ciche
miejsce

Voyager 6200 UC

• Optymalna transmisja
głosu z aktywną
redukcją szumów
dzięki pozbawionej
wysięgnika konstrukcji
z wielokierunkowymi
mikrofonami

• Łączenie się z wieloma
urządzeniami naraz

• Blokowanie szumów
otoczenia w różnych
hałaśliwych miejscach
• Łączność z wieloma
urządzeniami
• Możliwość ładowania
w dowolnym miejscu
dzięki przenośnemu
etui

Seria Savi 8200

Seria Calisto 600

Seria Savi 400

ZALECANE DLA:
elastycznych
pracowników

ZALECANE DLA:
elastyczny pracownik,
wojowników szos,
pracowników zdalnych

ZALECANE DLA:
pracowników zdalnych

• Słuchawki DECT w
wersji jednousznej i
dwuusznej

• Umożliwia
uczestniczenie
w rozmowach
konferencyjnych
podczas podróży

• Możliwość poruszania
się po domu lub miejscu
pracy podczas rozmów

• Blokowanie szumów
otoczenia w różnych
hałaśliwych miejscach

• Bezprzewodowa
technologia DECT
zapewnia odpowiednią
częstotliwość audio dla
lepszej jakości dźwięku i
większego zasięgu

• Aktywna redukcja
szumów otoczenia
pomaga zwiększyć
wydajność w biurze
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• Zarządzenie łącznością
z wieloma urządzeniami
naraz

• Blokowanie szumów i
hałasu otoczenia

