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Plantronics Polycom Studion avulla yritysten kokoustilat muuttuvat 
monikäyttöisemmiksi ja laadukkaammiksi  
 
Plantronics on lanseerannut helmikuun alussa ensimmäisen kokoustiloihin sopivan HD audio- ja 
videoratkaisunsa, Polycom Studion. Audioviestinnän asiantuntija esittelee uuden plug-and-play -
ratkaisun, jolla myös pienemmät kokoustilat voidaan muuttaa monikäyttöisemmiksi 
yhteistyökeskuksiksi.  
 
Nykypäivän avotoimistoissa on jatkuva tarve pienemmille kokoustiloille ja 2-6 hengen tiimihuoneille, joissa 
voidaan keskittyä yhteistyöhön ilman yleistä taustamelua – usein vieläpä muiden kollegoiden kanssa, jotka 
ovat poissa toimistolta. Arvion mukaan maailmassa on 32 miljoonaa tiimihuonetta, joista vain kahdessa 
prosentissa on mahdollisuus ja laitteet videokokouksen järjestämiselle. Jatkuva työkulttuurin muutos tulee 
entisestään kasvattamaan työyhteisöjen tarvetta ketteriin ja muunneltaviin kokoustiloihin. Polycom 
Studion HD audio- ja videoratkaisut luovat pienemmistäkin tiloista laadukkaammat ja monikäyttöisemmät.  

“Polycom Studio antaa kaikille mahdollisuuden järjestää laadukkaita videokonferensseja”, sanoo Joe 
Burton Plantronicsin toimitusjohtaja. “Polycom Studio on tärkeä ensiaskel tuoreelle Plantronicsin ja 
Polycomin yhteistyölle, jonka tavoitteena on luoda tiimihuoneet moderneiksi toimistotiloiksi.” 
 
Kaikki PC- ja Mac-tietokoneet voivat hyödyntää Polycom Studiota yksinkertaisella USB-liitännällä. Polycom 
Studion patentoidut NoiseBlock- ja Acoustic Fence -tekniikat vähentävät tai poistavat häiritsevän 
taustamelun toimistoympäristöistä. Näin työntekijät voivat keskittyä puhtaasti puhumiseen. Automaattisen 
puhujan seurannan avulla laitteisto zoomaa suoraan puhujaan erittäin laajan 120 asteen näkökentän avulla, 
jolloin palaveriin osallistuvat pystyvät seuraamaan tarkasti kunkin puhujan puheen ja esityksen lisäksi myös 
tämän ilmeitä elekieltä. 4K-resoluutiolla ja viisinkertaisella elektronisella zoomauksella Polycom Studio 
tarjoaa kokouksissa TV-studion kaltaisen laadun ja kokemuksen. 
 
Audiovisuaalisten tiimihuoneiden määrä kasvaa 15% 
 
Ratkaisu on tarkoitettu niille yrityksille, joilla on käytössään videopalavereissaan palveluntarjoajina Zoom, 
Microsoft Team, Skype Business, Google Meet, Cisco Webex tai Amazon Chime.  
 
“Yritykset ympäri maailmaa ovat ymmärtäneet pienempien kokoustilojensa merkityksellisyyden 
strategisesta näkökulmasta. Itse asiassa odotamme, että audiovisuaalisten tiimihuoneiden määrä kasvaa 
15% tulevien 12-24 kuukauden aikana”, kertoo Recon Researchin toimitusjohtaja Ira M. Weinstein.  
“Polycom Studion julkaisun myötä Polycom voi vihdoin esitellä vuosikymmenien kokemuksensa laadukkaista 
audio- ja videokokouksista jopa kaikkein pienempiin huoneisiin, joissa on pienempi budjetti. Ensimmäisen 
testauksen jälkeen uskomme, että Polycom Studio täyttää vaativimpien käyttäjien odotukset.” 
 
Polycom Studiota on helppo hallita, koska se muodostaa langattoman yhteyden yritysverkkoon. Tällöin 
yrityksen IT-ammattilaiset voivat hallita Polycon Studio -yksiköitä eri tiimihuoneissa, isommilla kampuksilla 
tai toimistoissa ympäri maailmaa. Asiakkaat voivat helposti hallita Polycon Studio -videopalkkejaan muiden 
Polycom laitteidensa kanssa pilven välityksellä Polycom Device Management Services for Enterprise -
palvelussa tai sellaisissa tiloissa, joissa on Polycom RealPresence Resource Manager.  
 



Polycom Studio on saatavana Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja muissa kohdemaissa myöhemmin tämän 
kvartaalin aikana.  
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Alansa pioneeri ja johtava audio- ja viestintätekniikan toteuttaja Plantronics luo tekniikallaan 
monipuolisia ja luonnollisia ääniä kasvattaen näin mahdollisuuksia rauhalliseen työskentelyyn. 
Plantronicsin ratkaisut tarjoavat itsenäisen työskentelyn lisäksi myös helppoutta sujuvaan 
yhteistyöhön. Yhtiön portfolio muodostuu integroitavista viestintä- ja yhteistyöratkaisuista kuten; 
kuulokkeista, ohjelmistoista, kiinteistä puhelimista, videokonferenssivarusteista sekä erilaisista 
palveluista kuten analyyseistä. Plantronicsin maailmanluokan ratkaisuja käytetään ympäri 
maailmaa erityyppisissä työympäristöissä. Löydät lisätietoja Plantronicsista plantronics.com. 
 
 


