OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL – ALT, HVAD DU HAR BRUG FOR AT VIDE
Hvorfor vælge en headset-løsning fra Plantronics?
• Enestående lyd baseret på vores omfattende ekspertise inden
for lyd

Hvor kan jeg bruge Unified Communications?
Plantronics har identificeret 3 mærkbare områder, hvor en virksomhed kan opnå
fordele med UC:

• Et bredt udvalg, herunder løsninger optimeret til rejsebrug (med ledning
og trådløse)
• Tilslutning til ﬂere enheder

Kontorarbejde
Nøgleovervejelser:
• Skrivebordstelefon sandsynligvis til telefoni ved siden af UC-program på pc

• Opkaldsstyring til forbedret anvendelighed

• Reducer baggrundsstøjen i et travlt kontor

• Optimerede løsninger til forskellige miljøer

• Kræver headsets, der leverer enestående lyd – hele tiden

Hvad er fordelene ved at bruge et headset til UC?
• Produktivitet (mulighed for multi-tasking):
– Gør mere, når du taler i telefon: tag notater, del ﬁler online,
frie hænder

Arbejde på farten
Nøgleovervejelser:
• Har brug for løsninger, der er optimeret til rejsebrug

• Mobilitet & fortrolighed med trådløs:
– Skær ledningen til skrivebordet over: tag de ﬁler, du har brug
for, eller find et mindre støjfyldt sted til den vigtige samtale

• Bruger sandsynligvis softphone og mobiltelefon til telefoni

• Komfort:
– Mindre smerte og belastning

• Bruges i støjfyldte omgivelser (café, lufthavn osv.)

Fjernarbejde (arbejde hjemmefra)
Nøgleovervejelser:
• Bruger sandsynligvis softphone og mobiltelefon til telefoni
• Kræver headsets, der leverer enestående lyd – hele tiden

OPTIMERET TIL UNIFIED COMMUNICATIONS
MICROSOFT OFFICE COMMUNICATOR

DESIGNET TIL KOMMUNIKATION PÅ TVÆRS AF APPLIKATIONER

Headsets, der er optimeret til Microsoft Office, er blevet testet og godkendt
af Microsoft til lydkvalitets- og opkaldsintegration.

NYT Savi™ Office headset-system

Hvad betyder det for slutbrugeren?
• Lydkvalitet – widebandlyd med et hvilket som helst af de certificerede
headsets muliggør tydeligere samtaler

Nutidens forretningsfolk synes om og har behov for
at arbejde på fleksible og forskellige måder. De har
brug for at maksimere samarbejdet ved hjælp af deres
forskellige enheder – telefon, pc, laptop, mobil – til
daglig kommunikation med kunder, videokonferencer,
telefonmøder osv. Plantronics Savi Office-system er
udviklet til at hjælpe dem med at arbejde på denne måde
– det er virkelig næste generation af trådløse headsets.

Med tilslutning til flere enheder maksimerer det arbejdet med
samlet kommunikation på følgende måder:

• Opkaldsstyring – opkaldsstyringsfunktion fra headsettet

MIX PÅ TVÆRS AF APPLIKATIONER – HELT ENKELT

• Partnerskab – Plantronics sætter stor pris på virksomhedens partnerskab
med Microsoft og tilbyder en voksende række af headsets, der er optimeret
til Microsoft Office Communicator.

Savi Office-systemet giver brugeren mulighed for at lytte og
kommunikere samtidigt på både UC-klienten og fastnettelefonen.
Det betyder, at de kan åbne og arbejde på tværs af applikationer
– f.eks. telekonferencer eller samtaler med kolleger over UC,
mens et kundeopkald holdes på fastnettelefonen, eller deling af
optagede medier fra pc’en over fastnettelefonen.

Kan kunder bruge et Microsoft
Office-certificeret headset
sammen med andre softphoneog lydprogrammer?
Ja, men headsets, der er optimeret til Microsoft Office Communicator, kan
måske ikke levere visse opkaldsstyringsfunktioner, når de bruges sammen
med andre UC-platforme.
Løsninger: Savi™Go, SupraPlus® Wideband USB, Entera™ USB, MCD100™,
.Audio™ 630M og .Audio™ 615M.
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Den modulopbyggede base, gør Savi Office ideel til flytning fra
skrivebord til skrivebord, efterhånden som brugerens arbejdsdag
kræver det. Og da det er en trådløs løsning, kan du naturligvis
også besvare opkald, mens du er væk fra dit skrivebord!

SAMTALER PÅ TVÆRS AF APPLIKATIONER –
HELT ENKELT

UNIFIED COMMUNICATIONS

TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

QUICK SALES GUIDE

TCO'07 headset er en global mærkningscertificering for headset.
Den påviser, at Plantronics-produkter har gennemgået og bestået
uafhængige afprøvninger og test på tværs af grupper af brugere,
producenter, forskere og brancheeksperter.
TCO-godkendte headset opfylder følgende kriterier:

✓ Ergonomi ✓ Stråling ✓ Miljø ✓ Energi

*

2009

Ørekrog WO200 – vil være tilgængelig i efteråret 2009

TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING
UC QSG/DA/0209/A4

*

I dag sælges der flere VoIP-telefoner end analoge telefoner, men
for at få den bedste lyd i disse telefoner, er virksomhederne nødt
til at understøtte deres trådløse headsets med widebandlyd.
Plantronics Savi Office samler dette i én pakke – trådløs- og
widebandlyd integreret i ét headset.

TCO'07 headset er en global mærkningscertificering for headset.
Den påviser, at Plantronics-produkter har gennemgået og bestået
uafhængige afprøvninger og test på tværs af grupper af brugere,
producenter, forskere og brancheeksperter.

Dansk distributør:
TCO-godkendte
headset opfylder følgende kriterier:
Ergotel A/S

44 35 05 35
✓Tlf.:
Ergonomi

•www.ergotel.dk
Indbygget beskyttelse med akustisk grænse
• Kan nemt tilpasses med fleksible bæreløsninger
• Udskiftelige dele medfører bedre hygiejne

✓

✓Miljø
• ISO 14001-certificeret produktion
• Minimering af miljøfarlige bestanddele

✓

www.plantronics.com
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VÆLG DIN UC
HEADSET-LØSNING

TRÅDLØS
Plantronics Voyager® 510 USB

MED LEDNING – LEJLIGHEDSVIS / HJEMMEKONTOR
CS60™ USB

Savi™ Go

Savi™ Office

NYT

Udviklet til

Fleksibilitet for brugere
med mobiltelefoner
og softphones

Heldagsbrugere, der har
behov for at multi-taske

.Audio™ 615M

.Audio™ 630M

MED LEDNING – PROFESSIONEL / VIRKSOMHEDSBRUGER

.Audio™ 400DSP

Entera™ USB

NYT

*

Til brugere med
mobiltelefoner og
pc-lydprogrammer

Til brugere med
fastnettelefoner og
pc-lydprogrammer

SupraPlus® Wideband USB

SupraPlus™ Stereo

HØJTTALERTELEFON
MCD100™

NYT

Lejlighedsvise
telefonbrugere

Lejlighedsvise
telefonbrugere

Brugere som
efterspørger mobilitet

Hyppige
telefonbrugere

USB-TELEFON
.Audio™ 1100M

NYT

Telefonbrugere
hele dagen

Telefonbrugere
hele dagen

USB-ADAPTER
DA45™

NYT

Gruppetelefonmøder

Det velkendte telefonrør

USB-adapter til
professionelle ledningsheadset uden USB-stik

Beskrivelse

Plantronics Voyager 510
USB har en plug-and-play
USB-voice-adapter og
MultiPoint-teknologi, så du
kan skifte mellem pc og
mobiltelefon uden problemer.
Støjreducerende mikrofon og
WindSmart™ sikrer fremragende
lydkvalitet.

Det har aldrig været mere
nemt og bekvemt at multitaske, nu hvor du har begge
hænder frie til at bruge pc’en,
mens du taler. Med Plantronics
CS60-USB kan du vælge
mellem flere bæreløsninger,
og headsettet giver dig
fremragende lydkvalitet og
trådløs rækkevidde.

Uanset om du er på kontoret
eller på farten, giver Savi Go
enestående lydkvalitet og
fleksibilitet til at tilslutte til
din pc og din mobilenhed.
Med widebandlyd til pc,
trådløs forbindelse til
Microsoft Office Communicator
2007 og en udtrækkelig
mikrofonarm og en
støjreducerende mikrofon
behøver du ikke længere
vælge mellem lydkvalitet
og fleksibilitet – du kan få
begge dele.

Savi Office er det trådløse
headset-system, der er bygget
til at samle talekommunikation
i ét headset. Dette headsetsystem tilsluttes til både din
fastnettelefon og pc og giver
den knivskarpe lydkvalitet,
der er nødvendig i dagens
professionelle arbejdsmiljø.

.Audio 615M headset er
optimeret til Microsoft Office
Communicator og giver komfort
og lydkvalitet til lejlighedsvise
telefonbrugere. .Audio 615M,
der inkluderer komplet
widebandlyd og USB-forbedret
digital lyd, har et komfortabelt
monodesign, der muliggør, at
du hurtigt kan få det af og på.

.Audio 630M headset er
optimeret til Microsoft Office
Communicator og giver
tydelig talekommunikation.
Wideband lyd og hi-fi stereo
giver knivskarp lyd i begge
ører. Det komfortable duodesign giver mulighed for
fordybende telefonmøder og
samtaler i støjfyldte miljøer.

Fremragende stereolyd i et let
og komfortabelt headset. Det
sammenfoldelige design giver
let opbevaring og transport.

Entera tilbyder et enkelt,
professionelt headset, der
er god til prisen. Det fås i en
monoløsning, der kan bæres
på et valgfrit øre, eller en
duoløsning til blokering af
baggrundsstøj. Begge leveres
med en Støjreducerende
mikrofon, der giver klar tale.

Plantronics SupraPlus
Wideband-headsets giver
overlegen lydforbedret
taleklarhed, hvilket medfører
færre misforståelser,
gentagelser og træthed.
Fås i såvel mono- som
duo-design.

SupraPlus Stereo-headsettet
giver lyd i hi-fi-kvalitet til
multimedie-pc-programmer,
såvel som absolut
stemmeklarhed, når det
bruges sammen med en UCsoftphone.

Ideel til afholdelse af
gruppetelefonmøder via
Microsoft Office Communicator
2007. Den giver 360-graders
dækning af rummet, så mere
end én person kan deltage i et
pc-baseret telefonmøde. For at
opnå opkaldsklarhed har MCD
100 akustisk ekkoeliminering,
støjundertrykkelse og
equalizer-algoritmer indbygget
i produktet.

.Audio 1100M til USB-telefoner
er optimeret til Microsoft Office
Communicator 2007 til at give
samme funktionalitet som et
velkendt telefonrør til brugere,
der går over til pc-telefoni.

Plantronics DA55 USB-adapter
har en uovertruffen lydkvalitet
til IP-softphones. Den
fastholder volumen på det
niveau, brugeren har indstillet,
og fjerner ekko. Tilsammen
giver alle disse funktioner en
knivskarp lydkvalitet, der
hjælper brugeren med at kunne
høre og blive hørt tydeligere.

Nøglefunktioner

• Nemt at sætte op – ingen
Bluetooth-drivere skal
installeres. PerSonoCall™software giver forbedret
brugbarhed
• Simpel VoIP-løsning
– besked om opkald og
besvar/afslut opkald fra
headsettet med de fleste
større softphones
• Altid tilgængelig – når den
seks timers taletid er
opbrugt, sikrer en kompakt
USB-rejseoplader, at du altid
kan oplade hvor som helst
• Dækker alle dine behov –
del dette Bluetooth®
-headset uden problemer
mellem en mobiltelefon og
en pc/bærbar

• USB-adapter til din PC
– sikrer enkel installation og
PC-højttaleren kommer med
et signal, når der kommer
indgående opkald
• Fremragende lydkvalitet
– DECT-teknologi og
støjreducerende mikrofon
• Frihed til at bevæge dig – 50
m rækkevidde i et almindeligt
kontorlandskab betyder, at
du ikke længere behøver at
være bundet til skrivebordet,
når du taler i telefon
• Medfølgende PerSonoCall™software muliggør fuld
integration med et bredt
udsnit af softphones til
virksomheder

• Understøttelse af
widebandlyd på pckommunikation
• Bluetooth tilslutning til
Microsoft Office
Communicator 2007 og
din mobiltelefon
• Multifunktionsknap til
opkaldsstyring med ét tryk:
Besvar opkald/afslut opkald/
juster volumen og sæt
telefonen i lydløs tilstand
med én knap
• I brug-indikator: Knappen
lyser, når telefonen er i brug
• Udtrækkelig mikrofonarm
med støjreducerende
mikrofon giver klarere
samtaler
• Justerbare bæreløsninger
til brugertilpasset komfort
og pasform

• Arbejd endnu smartere med
kommunikation i real-time
på din pc og fastnettelefon
• Uovertruffen fleksibilitet,
let at bruge, modulopbygget
design og understøttelse på
tværs af platforme
• Giver knivskarp lydkvalitet,
uanset om det er på en
fastnettelefon eller en pc,
med en støjreducerende
mikrofon, der filtrerer
distraherende
baggrundsstøj fra
• Widebandlyd til pc giver
knivskarp lydkvalitet og
forbedrer samtaleklarheden
• Flere bæreløsninger til
personlig stil og komfort
• Plug-and-play

• Komplet widebandlyd giver
tydeligere samtaler
• USB-forbedret digital
lydkvalitet
• Støjreducerende mikrofon
giver mere nøjagtig
talegenkendelse og
samtaleklarhed
• Justerbar mikrofonarm

• Komplet widebandlyd giver
tydeligere samtaler
• USB-forbedret digital
lydkvalitet
• Stereolyd med fuldt
frekvensområde
• Støjreducerende mikrofon
giver mere nøjagtig
talegenkendelse og
samtaleklarhed
• Bløde, justerbare ørepuder
• Indbyggede kontroltaster til
volumen og lydløs tilstand
• QuickAdjust-mikrofonarmen
sikrer ideel placering af
mikrofonen

• Kan foldes sammen, så det
er nemt at opbevare og
transportere
• USB-plug-and-play - der
kræves intet lydkort
• Støjreducerende mikrofon
giver mere nøjagtig
talegenkendelse og
samtaleklarhed
• QuickAdjust mikrofonarm
• Indbyggede digitale
kontroltaster til volumen og
lydløs tilstand

• Støjreducerende mikrofon
giver mere nøjagtig
talegenkendelse og
samtaleklarhed
• Vælg monoløsningen for
lettere samtale med kolleger
eller duoløsningen til
blokering af baggrundsstøj
• Widebandlyd - få mere ud af
din investering, når du går
over til VoIP
• Komfortabel og let

• Widebandlyd til mere
naturlig lyd
• Den bedste lydkvalitet sikrer
kvalitetskommunikation
• Forbedret støjreducering
giver reduceret
baggrundsstøj
• Komfortabelt design selv for
intensive heldagsbrugere
• Vælg monoløsningen for
lettere samtale med kolleger
eller duoløsningen til
blokering af baggrundsstøj

• Stereo-lyden giver lyd i
hi-fi-kvalitet til pc-baserede
multimedieprogrammer
• Digital Signal Processing
(DSP) til reduceret ekko på
UC-systemer
• Støjreducerende mikrofon
giver mere nøjagtig
talegenkendelse og
samtaleklarhed
• Enkel, plug-and-play
pc-tilslutning med den
medfølgende DA45
USB-adapter
• Medfølgende PerSonoCall™software muliggør fuld
integration med et bredt
udsnit af softphones til
virksomheder

• Strømforsyning gennem
USB-forbindelsen
• 3,5 mm jack-stik til eksterne
højttalere og hovedtelefoner
• Kontroltaster til aktivering/
deaktivering af lydløs tilstand
og volumen
• Integreret mikrofon og
højttaler – 360° dækning af
rummet med lyd i fuld
dupleks, ekkoeliminering
og støjundertrykkelse
• Lille og smart:
9.5B x 3.2H x 11.4D cm

• Understøttelse af
widebandlyd på pckommunikation
• Styring med ét tryk:
Integrerede knapper til
besvar/afslut samtale, lydløs
tilstand og højttaleraktivering
• Støjreducerende mikrofon
giver mere nøjagtig
talegenkendelse og
samtaleklarhed
• Tast til aktivering af
højttalertelefon:
Lydfunktionerne vil blive
overført til computerens
højttalere og mikrofon
• Komfortabelt ergonomisk
design: Inkluderer holder til
skærmen for nem opbevaring
samt taske til transport

• Fastholder volumen på det
niveau brugeren har valgt,
uanset volumen på det
indkommende opkald
• Reducering af udgående støj
– forbedrer ydeevnen på alle
Plantronics-headsets ved at
mindske den baggrundsstøj,
som den der ringer op kan
høre
• Reducering af indkommende
støj - mindsker misforståelser
for medarbejderen der lytter
• Ekkoundertrykkelse – til
forbedret kvalitet af VoIPsamtaler
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Multipoint, Volumenkontrol,
Lydløs, Besvar/afslut opkald

PerSonoCall, Volumenkontrol,
Lydløs, Besvar/afslut opkald

Integration med pc & mobiltelefon,
Volumenkontrol, Lydløs,
Besvar/afslut opkald

Integration med pc & telefon,
Volumenkontrol, Lydløs,
Besvar/afslut opkald

N/A

Volumenkontrol, Lydløs

Volumenkontrol, Lydløs

Ikke relevant

Volumenkontrol, Lydløs

Volumenkontrol, Lydløs,
Opkaldsstyring

Volumenkontrol, Lydløs

Volumenkontrol, Lydløs,
Besvar/afslut opkald

Volumenkontrol, Lydløs,
Besvar/afslut opkald

Ørekrog

Ørekrog eller hovedbøjle

Ørekrog

Ørekrog eller hovedbøjle

Mono

Duo

Stereo

Mono / Duo

Mono / Duo

Hovedbøjle
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72270-145

36947-02

38635-02

79957-03 (Ørekrog)
79956-03 (Hovedbøjle)

80298-01

80299-01

37859-01

81272-03 (Mono)
79930-03 (Duo)

81360-02 (Mono)
80762-32 (Duo)

77560-02
(D261N-USB Stereo QD)

81402-01

57700-01

77559-12

5033588023838

5033588017592

5033588030553

5033588030058 (Ørekrog)
5033588030003 (Hovedbøjle)
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017229129313

5033588027515

5033588030539 (Mono)
5033588030515 (Duo)

5033588030355 (Mono)
5033588029731 (Duo)

5033588028178
(D261N-USB Stereo QD)

017229130036

017229129818

5033588028154

Produktoplysninger
Wideband
Opkaldsstyring
HiFi Stereo
Andre funktioner
Bæreløsning
Bestillingsoplysninger
Varenummer(-numre)
EAN-kode(r)
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