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INTELIGENTNA KAMERA DO DUŻYCH SAL KONFERENCYJNYCH
Podwójne obiektywy z 20-megapikselowymi przetwornikami 4K

Układ kamer sterowany sztuczną inteligencją
Zmotoryzowana, zintegrowana, elektroniczna osłona prywatności

W zestawie oprogramowanie do zarządzania Poly Lens
Połączenie z Poly G7500 i Poly Microsoft Teams Room

POLY VOYAGER 4300
Uwolnij swoich pracowników od biurek dzięki doskonałemu zestawowi słuchawkowemu Bluetooth®. 
Poznaj serię Voyager 4300 UC Series. Zawiera ona wszystko, czego potrzebują Twoje zespoły, aby zachować produktywność i łączność              
ze wszystkimi urządzeniami czy to w domu, czy w biurze. 
Zapewnij swoim zespołom produktywność dzięki całodziennemu komfortowi i technologii Acoustic Fence z dwoma mikrofonami, która 
eliminuje szumy z otoczenia. 
Fenomenalna elastyczność, łączność i swoboda !



INTELIGENTNA KAMERA DO DUŻYCH SAL KONFERENCYJNYCH
Podwójne obiektywy z 20-megapikselowymi przetwornikami 4K

Układ kamer sterowany sztuczną inteligencją
Zmotoryzowana, zintegrowana, elektroniczna osłona prywatności

W zestawie oprogramowanie do zarządzania Poly Lens
Połączenie z Poly G7500 i Poly Microsoft Teams Room

POLY STUDIO E70 - nowa inteligentna kamera 4K z dwoma 
obiektywami, przeznaczona do dużych pomieszczeń – już 
wkrótce w ofercie Poly 

INTELIGENTNA KAMERA DO DUŻYCH SAL KONFERENCYJNYCH
* Dwa obiektywy z 20-megapikselowymi przetwornikami 4K
* Układ kamer sterowany sztuczną inteligencją
* Zmotoryzowana, zintegrowana, elektroniczna osłona prywatności
* W zestawie oprogramowanie do zarządzania Poly Lens
* Połączenie z Poly G7500 i Poly Microsoft Teams Room



BARDZO EKSCYTUJĄCA WIADOMOŚĆ OD ZEPOŁU POLY

Wróciliśmy do biura.

Zróbmy wspólne demo.

WŁAŚNIE OTWORZYLIŚMY BIURO W WARSZAWIE I URUCHOMILIŚMY NASZE SALE DEMO. 
Zapraszamy do wzięcia udziału we wspólnych spotkaniach i warsztatach wideo, zarówno tych wirtualnych, jak i na miejscu, gdzie
przedstawimy Naszym klientom odświeżone portfolio gotowe na pracę hybrydową, odpowiemy na wszelkie pytania i 
przetestujemy sprzęt na żywo. Showroom w centrum Warszawy w Metropolitanie jest otwarty po wcześniejszym umówieniu 
wizyty i czeka na sesje z Wami i Waszymi Klientami.

DO ZOBACZENIA!

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z INGRAM MICRO (sylwia.leska@ingrammicro.com)   – CHĘTNIE POMOŻEMY UMÓWIĆ WIZYTĘ         
I BĘDZIEMY WAM TOWARZYSZYĆ

mailto:sylwia.leska@ingrammicro.com
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ODŚWIEŻENIE POLY ENCOREPRO 500 USB Z ADAPTERAMI

Nowe modele DA dla połączeń QuickDisconnect ze zintegrowanym adapterem USB-A/C, inteligente rozpoznanie słuchawki, poprawiony UserExpierence I oczywiście pierwsza natywna seria słuchawek dla Call 
Center certyfikowana do MSFT Teams. 

i. Strona : https://www.poly.com/us/en/products/headsets/da/da-series
ii. Dostępność : Urządzenia są już globalnie dostępne

iii. Strona wsparcia : https://www.poly.com/us/en/support/product/da-series
iv. Poly Blog : https://blogs.poly.com/business-as-unusual-hybrid-working-in-the-call-center

v. Warto wiedzieć : Wszystkie urządzenia DA są w pełni kompatybilne wstecznie z czteropinowymi słuchawkami w formule QuickDisconnect. Przyrostek -M na końcu opisu produktu oznacza 
słuchawki certyfikowane do MSFT Teams, wszystkie urządzenia są wspierane przez Plantronics Management Pro, Plantronics Hub i oczywiście Poly Lens. 

vi. Dodatkowe info : DA70 jak i DA80 nie będą już dostępne. DA90 pozostanie w ofercie na dłużej ze względu na cyfrowe wersje EncorePro. 

INFRASTRUKTURA POLY CLARITI EVO

infrastruktura on-premises przechodzi ważną transformację i umożliwia wysokowydajne wideokonferencje do 1000 połączeń równoległych, natywnego klienta web w oparciu o technologię WebRTC/SVC z 

poziomu DMA, posiada intuicyjny deployment wizard i uwaga – w ramach Clariti również własną wersję Workflow Server do rezerwacji spotkań wideo z poziomu Outlook’a! 

i. Strona : https://www.poly.com/us/en/products/video-conferencing/clariti

ii. Dostępność : Pierwszy Etap (Phase 1) jest już dostępny globalnie. 

1. Kolejne etapy, zawierające więcej funkcjonalności planujemy wydać pod koniec bieżącego roku. 

iii. Introdukcja dla Partnerów: https://partners.poly.com/prm/English/s/assets?id=284972

iv. Warto wiedzieć : Projekt “Clariti 2.0” jest oficjalnie dostępny w Pierwszym Etapie. Głównym wydaniem będzie Etap Drugi, którą jak wyżej wspomnieliśmy planujemy na koniec 2021. 

Techniczne info w PDF – link na końcu wiadomości: (Poly_Clariti_Server_Specification_Sheet-1.pdf)

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.poly.com_us_en_products_headsets_da_da-2Dseries&d=DwMFBA&c=--1RjWWBW4Kf6aBAaj53vPItwfT0BR1YjSDV46P5EvE&r=e1R5m-k5dgOC9n8pdjMjN74xmoxWLsh9UeBUF_2Vo94&m=d0SpkCCw4Ic1PL8JQqhGrCljogL-lbBdoh29UcrUf6o&s=Na2_enjBRPldB8C-_7oPN45JUmrxENq_jGjCPvDrAW0&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.poly.com_us_en_support_product_da-2Dseries&d=DwMFBA&c=--1RjWWBW4Kf6aBAaj53vPItwfT0BR1YjSDV46P5EvE&r=e1R5m-k5dgOC9n8pdjMjN74xmoxWLsh9UeBUF_2Vo94&m=d0SpkCCw4Ic1PL8JQqhGrCljogL-lbBdoh29UcrUf6o&s=v4j-wChu6Wuv3chwHemF8rh4hymDZAzgyEPbHujXQ9g&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__blogs.poly.com_business-2Das-2Dunusual-2Dhybrid-2Dworking-2Din-2Dthe-2Dcall-2Dcenter&d=DwMFBA&c=--1RjWWBW4Kf6aBAaj53vPItwfT0BR1YjSDV46P5EvE&r=e1R5m-k5dgOC9n8pdjMjN74xmoxWLsh9UeBUF_2Vo94&m=d0SpkCCw4Ic1PL8JQqhGrCljogL-lbBdoh29UcrUf6o&s=mhJ1-gS6wSxqHhpWpmKQh-BaCVbub-wAqfxVEe8eqJU&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.poly.com_us_en_products_video-2Dconferencing_clariti&d=DwMFBA&c=--1RjWWBW4Kf6aBAaj53vPItwfT0BR1YjSDV46P5EvE&r=e1R5m-k5dgOC9n8pdjMjN74xmoxWLsh9UeBUF_2Vo94&m=d0SpkCCw4Ic1PL8JQqhGrCljogL-lbBdoh29UcrUf6o&s=bV3CYYCKQtghKOQTX6qdHzRJG6qyUaLiTMiAxByQw0A&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__partners.poly.com_prm_English_s_assets-3Fid-3D284972&d=DwMFBA&c=--1RjWWBW4Kf6aBAaj53vPItwfT0BR1YjSDV46P5EvE&r=e1R5m-k5dgOC9n8pdjMjN74xmoxWLsh9UeBUF_2Vo94&m=d0SpkCCw4Ic1PL8JQqhGrCljogL-lbBdoh29UcrUf6o&s=KU77vNpulsrtfZAagISmoAGKkbH80t0n01AfczJ1ONg&e=


POLY BLOG i CIEKAWOSTKI:

• Poly zostało mianowane finalistą MS Partner Of The Year https://blogs.poly.com/poly-named-finalist-in-microsoft-partner-of-the-year-award-devices

• Certyfikowane urządzenia Poly do Zoom - https://blogs.poly.com/tuning-into-summer-with-polys-zoom-certified-gear

• Decyzje w doborze słuchawek w oparciu o wykorzystanie modelu Personas podczas planowania powrotów do biur- https://blogs.poly.com/using-workstyle-
personas-to-support-return-to-office-planning

• Porządek w hybrydowym miejscu pracy - https://blogs.poly.com/hygiene-for-a-hybrid-workplace

• Za kulisami Poly Voyager Focus 2 - https://blogs.poly.com/behind-the-scenes-with-poly-voyager-focus-2

• Poly wygrało w dwóch kategoriach UC Awards 2021: BestEndpoint Product (Słuchawki Poly Voyager Focus2) oraz BestWork from Home Product (Seria Poly StudioP)

• Poly Studio P15 jest certyfikowanym Barem all-in-one do użycia w rozwiązaniu Microsoft Teams Room na Windowsie - wpasuje się w sprzedaż jako kamera USB do 
zestawu G10-t oraz podłącza się natywnie po USB 

• Poly Sync 60 jest certyfikowanym urządzeniem audio w rozwiązaniu Microsoft Teams Room na Windowsie 
Certyfikacja dotyczy podłączenia jako peryferia USB I pojedynczego Sync’a 60

• Poly Voyager 4320 UC przegląd - https://blogs.poly.com/hygiene-for-a-hybrid-workplace

https://blogs.poly.com/poly-named-finalist-in-microsoft-partner-of-the-year-award-devices
https://blogs.poly.com/tuning-into-summer-with-polys-zoom-certified-gear
https://blogs.poly.com/using-workstyle-personas-to-support-return-to-office-planning
https://blogs.poly.com/hygiene-for-a-hybrid-workplace
https://blogs.poly.com/behind-the-scenes-with-poly-voyager-focus-2
https://blogs.poly.com/hygiene-for-a-hybrid-workplace


Sprawdź / czy wiesz już:

O portach i protokołach używanych przez Poly Lens? https://info.lens.poly.com/docs/ports-and-protocols

O specyfikacji technicznej komputera Lenovo, który oferujemy w zestawach MTR na Windows?
https://psref.lenovo.com/Product/ThinkSmart_Edition_Tiny_M920q_for_Poly?ViewSpec=true

O wsparciu Lenovo w zestawach MTR?
a. Poly dostarcza wsparcie komputera Lenovo na okres max. trzech lat, a po trzech latach, nasze wsparcie obejmuje urządzenia peryferyjne Poly

* Tablet GC8 
* Kamery

* Audio.
b. W przypadku potrzeby wykupienia dodatkowego Wsparcia, partner kontaktuje się z Lenovo, które pokrywa dodatkowo usługę na dwa lata 
c. Gdy awaria systemu ma miejsce po stronie komputera Lenovo, Lenovo kontaktuje się bezpośrednio z klientem i przejmuje zgłoszenie serwisowe. 

Jak sparować Poly Studio X z Trio C60 i panelem TC8? https://www.youtube.com/watch?v=BI0QxPdXZUk

NOWE  WERSJE  OPROGRAMOWANIA 

• Poly Sync 20 v322.2463 https://www.poly.com/us/en/support/knowledge-base/kb-article-page?lang=en_US&urlName=KB24052

• Savi 8200 UC/Office V38.53 - https://www.poly.com/gb/en/support/knowledge-base/kb-article-page?type=Product_Information__kav&lang=en_US&urlName=KB23800&t=&k=

• Poly G7500 and Studio X Family Software v.3.6.0 - https://support.polycom.com/content/dam/polycom-support/products/telepresence-and-video/g7500/release-notes/en/video-os-rn-3-6-0.pdf

https://info.lens.poly.com/docs/ports-and-protocols
https://psref.lenovo.com/Product/ThinkSmart_Edition_Tiny_M920q_for_Poly?ViewSpec=true
https://www.youtube.com/watch?v=BI0QxPdXZUk
https://www.poly.com/us/en/support/knowledge-base/kb-article-page?lang=en_US&urlName=KB24052
https://www.poly.com/gb/en/support/knowledge-base/kb-article-page?type=Product_Information__kav&lang=en_US&urlName=KB23800&t=&k=
https://support.polycom.com/content/dam/polycom-support/products/telepresence-and-video/g7500/release-notes/en/video-os-rn-3-6-0.pdf



